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Voorwoord
Deze scriptie vormt het sluitstuk van mijn afstudeeronderzoek bij de masteropleiding
Construction Management & Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Voor dit onderzoek ben ik met veel enthousiasme in de wereld van Cradle-to-Cradle
en duurzaamheid gedoken. Onderwerpen die tegenwoordig niet alleen maar voor
idealisten toegankelijk zijn. Duurzame ontwikkeling krijgt een steeds belangrijkere rol in
het bedrijfsleven en zo ook in de bouwwereld.

Voor het kunnen voltooien van mijn onderzoek wil ik graag een aantal personen gaan
bedanken. Allereerst mijn begeleiders op de universiteit: Wim, voor zijn betrokkenheid
in mijn afstudeerproject, en Fred, voor zijn inspiratie om deze niet vanzelfsprekende
opdracht toch aan te kunnen pakken.

Tevens wil ik mijn afstudeerbedrijf Search bedanken voor de geboden mogelijkheid
om mijn onderzoek uit te kunnen voeren in een plezierige werkomgeving. Mijn dank
gaat speciaal uit naar de volgende personen bij Search voor hun inbreng, motivatie
of ondersteuning: Anne, Michel, Teun, Bart, Chantal en, als laatste maar zeker niet de
minste, mijn bedrijfsbegeleider Kees. Ik vind het zo gezellig in Heeswijk dat ik zelfs na
mijn afstudeerperiode jullie als collega's ga blijven houden.

Hierbij wil ook mijn dank uiten aan alle personen, instanties en experts die mij voorzien
hebben van allerlei data en informatie voor mijn casestudy. Zonder hun medewerking
zou het niet gelukt zijn, als dankbetuiging heb ik deze personen aan het einde van dit
verslag vermeld.

Tot slot wil ik Angela bedanken voor haar kritische noten bij het doorlezen van mijn
verslag en de nodige momenten van bezinning en ontspanning. En natuurlijk niet te
vergeten: Ronaid, de 'logica' in mijn leven.

Hopelijk bent u na het lezen van dit verslag net zo enthousiast over duurzame
ontwikkeling als ik en raakt u geïnspireerd om het in uw privé- of zakenleven toe te
gaan passen, al is het maar stap voor stap.

Wai Chung Lam
Eindhoven, november 2008
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Samenvatting

SamenvaHing
De leefomgeving van mensen, dieren en planten wordt geconfronteerd met ernstige
milieuproblemen, oorzaken voor veel van deze problemen zijn te herleiden naar de
mens. Een belangrijke oorzaak die in de literatuur veelvuldig wordt genoemd is de
stedelijke ontwikkeling van de mens. Als stedelijke ontwikkelingen in hetzelfde verloop
blijven doorgaan, dan is het einde van ons ecosysteem inzicht. Daarom is het van belang
dat de manier waarop we met onze natuurlijke en gebouwde omgeving omgaan,
gaat veranderen. Hierbij is het essentieel om de relaties tussen stedelijke structuren,
systemen en processen met zijn natuurlijke omgeving, op grote en kleine schaal, te leren
begrijpen. Door die kennis te verwerven is het uiteindelijk mogelijk om tot een nieuw
duurzaam model voor onze stedelijke ontwikkeling te komen en steden te veranderen
naar duurzame woongebieden waarin volop van het leven en de omgeving genoten
kan worden. Een concept dat mogelijk een oplossing hiervoor biedt, is de Cradle-to-

Cradle (C2C) filosofie, een concept dat in Nederland sinds 2006 een sterk groeiende
belangstelling kent.

Michael Braungart en William McDonough, de grondleggers van C2C, pleiten voor een
industrieel systeem dat gelijk aan het natuurlijk systeem te werk gaat, als een systeem
van voedingstoffen en metabolisme waar het begl"ip 'afval' niet bestaat. Zo stellen ze
dat dit mogeliik is door de productenkringloop zo te sluiten dat gebruikte grondstoffen
volledig afgebroken kunnen worden in de biosfeer of hergebruikt kunnen worden in
de technologische kringloop, de technosfeer. Tevens dient er diversiteitrespect worden
gecreëerd, door plaatselijke materialen en energiestromen (met name zonne-energie)
te gebruiken met hulp van haar lokale sociale, culturele en economische krachten.

Wel blijkt bij nadere bestudering van C2C dat bij C2C kanttekeningen kunnen worden
geplaatst. De belangrijkste opmerking is dat het ultieme C2C ontwerp, waarbij alle
kringlopen gesloten zijn, (nog) een ideaalbeeld is dat (nog) niet haalbaar is wegens
een gebrek aan technologie en kennis om de kringlopen te kunnen sluiten. Daarom is
het van belang om C2C te zien als een filosofie, een positieve inspiratie om anders
naar problemen te kijken en actie te ondernemen, en niet als een concrete wetenschap.
Overigens is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar C2C gepubliceerd.
Wel is al langer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar industrieel metabolisme. Een
onderzoeksdomein binnen de wetenschap industrië.le ecologie waarbij het draait om het
kwantitatief analyseren van materiaal- en energiestromen. Vanwege de raakvlakken
tussen C2C en industrieel metabolisme, is industr,i ële metabolisme als wetenschappelijke
basis voor dit onderzoek genomen.

De toenemende milieuproblematiek en de groeiende populariteit van en kanttekeningen
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op C2C hebben aanleiding tot dit afstudeeronderzoek gegeven. Er is onderzocht
of de C2C filosofie toepasbaar is om duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling in
een bestaand gebied te verwezenlijken. In dit onderzoek is duurzame stedelijke

gebiedsontwikkeling gedefinieerd als een ontwikkeling van een stedelijke regio verstaan
waarin de instroom en uitstroom van materialen, water en energie, de capaciteiten
van de regio en omgeving niet overschrijdt en waarvan de sociale, ecologische en
economische kwaliteiten in evenwicht zijn.

Van een bestaande woonwijk is, met industrieel metabolisme als analysemethode, het

stedelijk metabolisme (de instroom en uitstroom van de fysische stromen: materialen,
water en energie) van het gebied kwantitatief geanalyseerd. Vervolgens is de Material
Flow Analysis modelleertechniek toegepast om het gedrag van de fysische stromen in
de case in kaart te brengen. Hierdoor is het mogelijk geweest om de complexe realiteit
van het systeem te structureren en weer te geven in een versimpeld totaaloverzicht.
Als vervolg op de kwantitatieve systeemanalyse is een kwalitatieve sterkte-zwakteanalyse uitgevoerd waarmee de probleem- en kansgebieden van de case inzichtelijk is
gemaakt.

Om tot mogelijke oplossingen en duurzaamheidsmaatregelen voor de problemen in
de case te komen, is er gesproken met experts op het gebied duurzame stedelijke
vernieuwing van woonwijken. De expert meetings hebben tot inspiratie geleid voor
het formuleren van een C2C strategie voor het verduurzamen van de case. Bij het
opstellen van een procesplan, voor het uitvoeren van een dergelijke C2C strategie, is
onderscheid gemaakt tussen drie typen collectieve initiatiefnemers met elk een eigen
benaderingswijze en oplossingsrichting. Betreffende de case zijn er vervolgens drie
bondige voorbeelden van een procesplan gegeven naar type initiatiefnemer.

De algemene conclusie van dit onderzoek is dat de C2C filosofie toepasbaar is om
duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling in een bestaande woonwijk te verwezenlijken
en dan wel als volgt:
• Als een positieve benadering om anders naar problemen te kijken en actie te
ondernemen;
• Als een ambitieniveau in een duurzame ontwikkeling waarbij het draait om het
sluiten van alle kringlopen door een gesloten stedelijk metabolisme;
• Als een integraal analysemiddel gerelateerd aan het wetenschappelijke
onderzoeksdomein industrieel metabolisme om alle stromen in een stedelijk gebied
in kaart te brengen en het stedelijk metabolisme te leren begrijpen, en tot slot;
• Als een leidraad voor het uiteenzetten van een strategie voor het proces van het
verduurzamen van een bestaand stedelijk gebied.
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HOOFDSTUK 1

Inlleiding

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: allereerst wordt het maatschappelijk
probleemkader van het afstudeeronderzoek geschetst. Vervolgens wordt het
onderzoeksontwerp beschreven met de doel- en vraagstellingen en de aanpak van het
onderzoek. Ten slotte sluit de leeswijzer van dit rapport het hoofdstuk.

1.1 Probleemkader
Het probleem dat in dit afstudeeronderzoek centraal staat, is tweeledig: enerzijds staat
het milieu onder druk door invloeden van de mens, maar anderzijds wil de mens zijn
steden door blijven ontwikkelen zonder veel in te hoeven leveren van zijn levensstijl. In
de volgende twee subparagrafen worden deze aspecten verder toegelicht, de laatste
subparagraaf geeft de aanleiding van dit onderzoek.

1.1.1 Milieuproblematiek
Het leefomgeving van mensen, dieren en planten wordt geconfronteerd met ernstige
problemen. Deze problemen zijn complex van aard door onduidelijkheid over de
oorzaken en de gevolgen ervan. Ook spelen ze zich af op verschillende niveaus,
voorbeelden van globale problemen zijn luchtvervuiling en klimaatverandering. Op
lokaal niveau spelen problemen als bodemverontreiniging en aantasting van flora en
fauna.

Sinds de laatste jaren is de klimaatdiscussie weer opgelaaid en heeft het ook een
hernieuwde belangstelling en bewustzijn voor de natuur en het milieu teweeggebracht.
Dit komt mede door nieuwe milieugoeroes als AI Gore, maker van de film An
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Inconvenient Truth (2006) en Bill Clinton met zijn Clinton Climate Initiative om tegen
klimaatverandering te strijden. Maar een belangrijkere reden is dat men zelf
kan merken dat het klimaat aan het veranderen is en dat de oorzaak voor de
veranderingen terug te voeren is tot de mens. Zo meldt het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut op hun website over de klimaatverandering onder andere het
volgende (KNMI, 2008):

"De mens zal volgens de huidige inzichten over deze eeuw een stijging van
de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,1 tot 6,4 graden veroorzaken.
Wereldwijd gezien zal dit gepaard gaan met een neerslag toename en een extra
zeespiegelstijging van tussen de 18 tot 59 cm (tpee 2007). De klimaatverandering
zal ook in Nederland steeds meer voelbaar worden."

1.1.2 Stedelijke ontwikkeling
Een andere nadelige ontwikkeling voor het milieu is urbanisatie. Milieuproblemen als
gevolg van stedelijke groei wordt veroorzaakt door twee kwesties, namelijk armoede
en rijkdom (Liddie & Movenzadeh, 2002). Zo wordt de industriële revolutie gezien als een
impuls voor de massale beweging van mensen die van het platteland naar stedelijk
gebieden trekken op zoek naar welvaart (Rees & Wackernagel, 1996). Vandaag de
dag woont zeker de helft van de wereldbevolking in steden. De wereldpopulatie
blijft aanhoudend doorgroeien en de menselijke migratie naar steden blijft evenzo
doorgaan. In

1975 woonde ongeveer één derde van de wereldbevolking in steden, de

voorspelling is dat

50 jaar later dat percentage zal gaan verdubbelen naor bijna twee

derde (UN, 1995 in Liddie & Movenzadeh, 2002).

Steden zijn nodig voor de economische groei en de overleving van de mens, maor
putten ook de natuurlijke hulpbronnen uit en produceren veel afval. De geschiedenis
van klassieke steden toont hoe gevaarlijk de uitputting van natuurlijke hulpbronnen
in het lokaal en regionaal achterland van steden kan zijn (Girardet, 2004) door de
onbalans tussen het consumptiegedrag van de mens en het herstellend vermogen van
de natuur. Een bekend voorbeeld hierin is het concept van de ecologische voetafdruk
van een gebied, hierover meer in paragraaf 2.1. Daarnaast geven steden aanleiding
tot hoge concentraties van mensen en consumptie, welke vervolgens resulteren in een
milieudruk die niet of in een mindere mate zich zou manifesteren bij een meer verspreid
nederzettingspatroon. Deze milieudruk manifesteert zich in verscheidene stedelijke
milieuproblemen zoals lokale hoge concentraties fijnstof en broeikasgossen (Rees &
Wackernagel, 1996). Helaas is een verspreid nederzettingpatroon niet de oplossing voor
deze milieudruk, omdat het andere problemen zou veroorzaken als infrastructurele
problemen en verrommeling van de omgeving.

[2]

Afsludeersc:rlptie - Wai Chung Lam

Inleiding

Gezien de klimaatveranderingen en de milieuproblemen die stedelijke ontwikkelingen
veroorzaken, is het nodig dat er een kentering in de huidige ontwikkelingen komt,
anders betekent dat het einde van ons ecosysteem. Daarom is het van belang dat
de manier waarop we met onze natuurlijke en gebouwde omgeving omgaan, gaat
veranderen. Hierbij is het essentieel om de relaties tussen stedelijke structuren,
systemen en processen met zijn natuurlijke omgeving, op grote en kleine schaal, te leren
begrijpen. Door die kennis te verwerven is het uiteindelijk moge'lijk om tot een nieuw
duurzaam model voor onze stedelijke ontwikkeling te komen en steden te veranderen
naar duurzame woongebieden waarin volop van het leven en de omgeving genoten kan
worden. Een concept dat mogelijk een oplossing hiervoor biedt, is de Cradle-fo-Cradle
(C2C) filosofie, een concept dat in Nederland grote belangstelling kent.

1.1.3 Aanleiding onderzoek
Om de huidige milieuproblematiek tegen te gaan, leggen autoriteiten doorgaans
verschillende maatregelen van bovenaf op de praktijk. Helaas zijn die maatregelen
vaak op de korte termijn gericht en slechts vanuit één gezichtspunt geformuleerd. Dit
komt mede door het politieke systeem en de korte ambtstermijnen. Daarnaast worden
milieuproblemen veelal niet integraal aangepakt, wat wel tot bepaalde tijdelijke
oplossingen kon leiden, moor ook de totale impact op de natuur juist op de longe
termijn kon verergeren (Lambert, gei).

Moor het kon ook anders volgens Michael Braungart, een vooraanstaande chemicus
en een van de grondleggers van de C2C filosofie. Hij vindt dot men niet vanuit een
beeld van overpopulatie een schuldgevoe'l moet opwekken en dot vervolgens met wat
maatregelen probeert te afkopen; moor dot men juist andersom moet redeneren "hoe
kunnen we die ontwikkeling ten positieve keren?" (Noord hoek, 2007). "Steeds klinkt het
idee dot wij hier eigenlijk niet mogen zijn en dat de mens slecht is. Als je dot maar
blijft benadrukken, wordt het vanzelf zo. Uit zo'n benadering komen geen creatieve
ideeën voort." (Keuning, 2008). Daarom vinden hij en medegrondlegger architect William
McDonough, dot het tijd is voor een nieuwe industriële revolutie. Eén die niet tot een
enorme hoeveelheid afval en vervuiling leidt en waarin de natuur zelf als voorbeeld
stoot voor de manier waarop dingen worden geproduceerd (McDonough & Braungart,
2002). Nadere uitleg van hun filosofie geschiedt in hoofdstuk 2.

No een eerste bestudering van de C2C filosofie, ontstond de interesse noor het
vraagstuk of C2C echt tot een duurzame, ecologische wereld kon leiden. Deze vraag
kwam op doordat tot op heden C2C voornamelijk op producten of op gebouwniveau
wordt toegepast en sinds kort op stedebouwkundig niveau, zij het in toenemende mate
en zonder gerealiseerde voorbeelden. Moor belangrijker is, is dot de praktijk niet weet
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hoe men de filosofie kan concretiseren en meetbaar kan maken. Vandaar dat C2C als
aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is gekozen.

1.2 Onderzoeksontwerp
1.2.1 Doel- en vraagstellingen
Om te onderzoeken hoe de C2C filosofie door de praktijk op gebiedsniveau kan
worden ingevuld, is als doelstelling voor dit onderzoek het volgende gesteld:

r

Het doel is om de toepasbaarheid van de C2C filosofie op duurzame stedelijke
gebiedsontwikkeling te concretiseren door een bestaande buurt te analyseren en
te modelleren met behulp van de systeemtheorie en vervolgens te beschrijven

welke processen nodig zijn om de case C2C te verduurzamen. Door dit doel te
verwezenlijken wordt er meer inzicht verkregen in de problematiek rondom C2C
waar men in de praktijk tegenaan loopt.

.J

Naar aanleiding van de doelstelling zijn de volgende zes vraagstellingen geformuleerd
om de doelstelling stapsgewijs te verwezenlijken:

Centrale vraag
1.

Is de C2C filosofie toepasbaar om duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling in een
bestaand stedelijk gebied, zoals een bloemkoolwijk, te verwezenlijken?

Deelvragen
2.

Wat is C2C, duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling en een bloemkoolwijk?

3.

Hoe wordt een bestaand stedelijk gebied, zoals een bloemkoolwijk, geanalyseerd
en gemodelleerd om toepassing van C2C mogelijk te maken?

4.

Wat zijn de (milieu)probleemgebieden in het geanalyseerde gebied?

5.

Welke maatregelen en strategieën zijn mogelijk voor het aanpakken van die
problemen, zodat de milieudruk door het gebied afneemt en het volgens de C2C
filosofie verduurzaamd wordt?

6.

Welke primaire processen zijn er aan te duiden voor het C2C verduurzamen van
een gebied en hoe stel je die processen samen tot een procesplan betreffende de
case?

Bovenstaande vragen worden in het verloop van dit verslag beantwoord en in de
eindconclusie zal de mate van verwezenlijking van de doelstelling worden geëvalueerd.

[4J
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1.2.2 Onderxoekmethodologie
Deze sub paragraaf beschrijft hoe dit afstudeeronderzoek is opgezet en aangepakt.
Na het opstellen van het conceptueel en technisch onderzoeksontwerp, is een
literatuurstudie uitgevoerd ter bepaling van het theoretisch kader. In de literatuurstudie
zijn de volgende onderwerpen onderzocht: de voorgeschiedenis van duurzame
ontwikkeling, de ontwikkeling van duurzaamheid in de Nederlandse (stede)bouw,
de C2C filosofie en de theorie omtrent industriële ecologie, een wetenschap die in
dit onderzoek als wetenschappelijke vertaling van C2C is gebruikt. Vervolgens is
een enkelvoudige casestudy uitgevoerd om op een empirische manier informatie te
verzamelen voor verdere kwantitatieve analyse. Bij de analyse is Material Flow Ana/ysis
(MFA) als modelleertechniek gebruikt, met als resultaat een kwantitatief stroommodel
van de case.

In het laatste gedeelte van het onderzoek staat het verduurzamen van de case centraal.
Na sterkte-zwakte-ana l,yse van de case, is met verschillende experts op het gebied
van duurzame gebiedsontwikkeling gesproken en de analyseresultaten van de case
voorgelegd. Deze meetings hebben tot verschillende mogeli j1ke visies en benaderingen
geleid om de case te kunnen verduurzamen. Deze visies zijn ten slotte uitgewerkt tot een
strategie om de case C2C te verduurzamen en opzetten van een procesplan om een
dergelijke strategie uit te kunnen voeren. Figuur 1.1 toont een schematische weergave
van het onderzoeksmodel.
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Figuur 1.1: Het onderzoelcsmodel van dit afstudeeronderzoelc.
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1.3 Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 de resultaten van de literatuurstudie:
de onderzochte onderwerpen worden beschreven en in de afsluitende paragraaf
worden de kernbegrippen afgebakend. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de keuze
van de case en een algemene kenmerkenbeschrijving van de huidige situatie van de
case. Vervolgens omschrijft hoofdstuk 4 de daadwerkelijke casestudy in de vorm van
een systeemanalyse met een verantwoording van het dataverzamelingsproces. Tevens
wordt de kwantitatieve analyse, bestaande uit de datasheet en het MFA model,
gepresenteerd en wordt het hoofdstuk afgesloten met een kwalitatieve analyse van de
sterke en zwakke punten in de case. In hoofdstuk 5 staat het verduurzamen van de case
centraal. Hierin worden de gehouden expert meetings beschreven, een C2C strategie
voor de case gepresenteerd en opzetten tot een procesplan gegeven. Ten slotte geeft
hoofdstuk 6 de eindconclusie van het afstudeeronderzoek.
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de literatuurstudie beschreven. Eerst wordt
een paar belangrijke begrippen in duurzame ontwikkeling gegeven, gevolgd door een
omschrijving van de ontwikkeling van duurzaamheid in de Nederlandse (stede)bouw
door de jaren heen. De tweede paragraaf van dit hoofdstuk gaat nader in op de C2C
filosofie: de betekenis, de kritieken erop en een reflectie op C2C. Vervolgens wordt
in paragraaf 2.3 een beschrijving gegeven van industriële ecologie: een wetenschap
waar de C2C filosofie veel weg van heeft. Aangezien er nog weinig wetenschappelijke
onderzoek naar C2C is gepubliceerd, is de theorie achter industriële ecologie als
wetenschappelijke basis aangenomen voor dit onderzoek. Ten slotte wordt dit hoofdstuk
afgesloten met een reflectie op de literatuurstudie waarin de kernbegrippen worden
afgebakend en het theoretisch kader van dit onderzoek wordt gegeven.

2 .1 Duurzame ontwikkeling
Het begrip duurzaamheid is voor het eerst ter sprake gekomen in het rapport Our

Common Future geschreven door de Brundtland-commissie (weED, 1987). In het rapport
wordt geconcludeerd dat de grote mondiale milieuproblemen het gevolg zijn van de
wereld armoede en niet-duurzame consumptie en productie. Verder wordt er in het
rapport een oproep gedaan tot duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wordt
in het rapport omschreven als:

een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder
daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien.

Remaking the Way We Make eifies
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Ondanks dat deze definitie bedoeld heeft als een richtlijn voor het ontwerpen van een
milieuvriendelijk productiesysteem, wordt de definitie ook misbruikt om banale 'rechten'
(als het drinken van een koud biertje) van toekomstige generaties te verdedigen. Dit
komt mede doordat het begrip 'behoefte' niet duidelijk is gedefinieerd in het rapport
(Lambert, gel).

Tegenwoordig wordt duurzame ontwikkeling vaak uitgedrukt in de drie p's: People,
Planet, Profit (triple P), ofwel de drie W's in het Nederlands: Welzijn, Wereld, Winst.
Deze staan respectievelijk voor de sociale, ecologische en economische kwaliteit
(Duijvestein, 2002). Er is pas sprake van een duurzame ontwikkeling wanneer de drie

kwaliteiten een evenwichtig meerwaarde voor de ontwikkeling creëren. Veelvuldig
voert de P van Profit de boventoon en komt de sociale of ecologische kwaliteit in het

Figuur 2.1: Triple Po/wel cJe
cJrie W's: er is pas spralce van
een cJuurzame ontwilclceling
wanneer cJe cJrie W's in balans
zijn.

gedrang. Daarom heeft de wereldtop over duurzame ontwikkeling in 2002 de P van
Profit veranderd naar de P van Prosperity, van Winst naar Welvaart (Duijvestein).

Om de impact van stedelijke gebieden op de natuur te kunnen benaderen, hebben
ecoloog William Rees en zijn collega Mathis Wackernagel (1996) het concept van de

ecologische lootprints (voetafdrukken) ontwikkeld. Met de ecologische footprint van een
gebied bedoelen ze:

de hoeveelheid oppervlakte land en/of water dat nodig is om het gebied met
een bepaalde populatie of economie op een duurzame manier te voorzien van

hun consumptiebehoeften en hun afval en uitstoot te absorberen bi; een gegeven
technologisch niveau.

De ecologische footprint van rijkere steden kan wel 300 tot 500 keer groter zijn dan
hun daadwerkelijke grondoppervlak, wat gezien kan worden als zes tot tien hectare
per persoon (Girordet, 2004).
Noor Girordet, 2004

Figuur 2.2: De oppervlakte
van cJe ecologische /ootprint
van Lonaon is 293 keer groter
cJan zijn eigen opperviaIc, een
oppervlalc tweemaal cJe grootte
van Groot-Brittannië.

2.2.1 Duurzaamheid in de Nederldndse bouwkunde
Jaren '70 en '80: geitenwollensokken
In de jaren 70 was Nederland nog een van de koplopers op het gebied van duurzaam
bouwen. Toentertijd gebeurde dat nog onder de noemer 'ecologisch bouwen',
'biologisch bouwen' of 'milieuvriendelijk bouwen' (Bom, 2008). De architecten en bouwers
die daarmee bezig waren, werden gezien als idealisten en hun bouwwerken als
geitenwollensokken architectuur (Duijvestein, 2002).

Een belangrijke ontwikkeling in deze beginperiode is de totstandkoming van de
studiegroep StadOntwerp en Milieu (SOM) aan de Delftse faculteit Bouwkunde in 1978
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om duurzame ontwikkeling in de bouw te onderzoeken. Het bekenste resultaat van deze
studiegroep is namelijk de drie-stappenstrategie Trias Ecologica. Die bekendheid komt
vooral door de energetische vertaling Trias Energetica door (Senter)Novem in

1996

(SOM, 2008). Eenvoudigweg houdt de Trias Ecologica de volgende drie stappen in:

1- beperk de vraag door passieve maatregelen, 2- gebruik duurzame/vernieuwbare
bronnen, 3- vul de resterende vraag efficiënt en schoon in met reguliere/eindige
bronnen (SenterNovem, 2008; Van den Dobbelsteen, 2008). De Trias strategie heeft sinds
eind jaren

'80 het denken over duurzaam bouwen bepaald en weliswaar vooruitgang

geboekt, maar niet met grote sprongen (Van den Dobbelsteen, 2008).

Jaren '90: DuBo en regelt;es
In

1989 is het begrip 'duurzaam bouwen' (DuBo) voor het eerst geïntroduceerd door

het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer (VROM)
in het eerste Nationaal MilieubeleidsPlan (NMP). Het begrip DuBo werd afgeleid van
de definitie 'duurzame ontwikkeling' van de Brundtland-commissie. Helaas bracht en
brengt de vertaling van het Engelse woord sustainable nog steeds spraakverwarring met
zich mee en zo ook verwarring in het begrip DuBo. Dit komt doordat het Nederlandse
begrip 'duurzaam' naast 'het milieu niet of weinig belastend' ook iets zegt over 'de
levensduur', terwijl duurzaamheid in de zin van een lange levensduur niet altijd samen
hoeft te gaan met duurzaamheid in de zin van milieuverantwoord bezig zijn. Door deze
verwarring ontstaat in de dagelijkse bouwpraktijken regelmatig een woordenstrijd of
iets wel of niet DuBo is (Duijvestein & Van der Wagt, 2006).

Ondanks de verwarring rondom het begrip 'duurzaamheid', zijn gemeenten begin jaren

'90 in het verlengde van de NMP zich hard gaan maken voor duurzaamheid. Ook
op rijksniveau, door de toenmalige staatssecretaris van VROM Dick Tommei (KabinetKok-I,

1994-1998), is met veel enthousiasme gewerkt aan DuBo, wat tot het Nationaal

Pakket Duurzaam Bouwen heeft geleid (Bom, 2008). Sinds

1996 bestaan er inmiddels

zes verschillende nationale pakketten in de vorm van checklisten. Ook de eerste
kwantitatieve rekenmodellen om de milieueffecten van materialen te bepalen, zijn
toentertijd ontwikkeld. Deze zijn doorontwikkeld tot beoordelingsmethoden in de vorm
van milieuscores, als de Eco-indicator

95, en ontwerpondersteunende beslismodellen,

als de Gemeentelijke PraktijkRichtlijn (GPR) en de Viervariantenmethode ofwel DCBAschema van SOM. Uiteindelijk zijn de checklisten met milieuscores en de beslismodellen
gecombineerd tot rekenprogramma's zoals GreenCalc+ (Van den Dobbelsteen, 2008).

Ook in de stedebouw leefde het thema duurzaamheid. In december

1990 was er

door het platform Stadsecologie het congres 'De Duurzame Stad' georganiseerd en
in

1999 werd het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw uitgebracht, een waslijst

Remoking 'he Wcry We Moke ei tie,
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van aanbeve'l ingen onderverdeeld in verschillende duurzaamheidsthema's. Een ander
voorbeeld is de Ecopolis strategie, ontwikkeld in 1992 om de duurzame ontwikkeling
van de stad in een breder kader te plaatsen. Deze strategie ging uit van drie
invalshoeken die nodig zijn bij het maken van een verantwoorde ontwikkelingsvisie voor
een stad: stromen, plekken en participanten (Berends et 0"-, 1995), zie ook figuur 2.3. Het
Delfts Interfacultair Onderzoek Centrum 'Duurzaam Gebouwde Omgeving' (DIOCDGO) formuleerde zijn negen aandachtspunten op basis van de Ecopolis strategie. Het
DIOC-DGO met als onderzoeksprogramma 'De Ecologische Stad' (actief tussen 19972002) had als missie gesteld:

"Het ontwikkelen van grensverleggende maar tevens realistische voorstellen voor
een duurzame en leefbare omgeving; als doel hiervan geldt een vergaande reductie
van de milieudruk gedurende de gehele levensloop van de gebouwde omgeving."
(Canters et al. (red.), 1999).
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Figuur 2.3: De Ecopolis strategielcader: vanuit drie invalshoeken werken aan één plan.

Het Nederlandse DuBo beleefde in de jaren '90 zijn hoogtij, maar ook zijn teruggang.
Naast de hiervoor beschreven positieve ontwikkelingen door onderzoek en praktijk,
werden namelijk ook het Bouwbesluit en de eisen voor DuBo aangescherpt. Zo
werd bijvoorbeeld in 1995 de energieprestatienormering (EPN) in het Bouwbesluit
geïntroduceerd, dat als isolatiestandaard werd gebruikt, zodat er niet meer verder
werd gekeken dan het standaard. DuBo werd zo het zoveelste pakket van eisen,
waardoor de 'regeltjes' de overhand kregen en er weerstand ontstond. Het werd iets
van 'moeten' in plaats van 'willen', waardoor het meer controleren dan inspireren was.
Hierdoor kregen koplopers tevens minder de gelegenheid om verder te gaan dan de
algemene standaard en checklisten. Vervolgens ging DuBo verder achteruit door het
beleid van staatssecretaris Johan Remkes uit het tweede Kabinet-Kok (1998-2002): de
markt moest het gaan doen. Een duurzaam toekomstperspectief werd niet geschetst
waardoor zowel de dwang als de prikkel verdwenen (Bom, 2008).
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De 21 ste eeuw: hernieuwde belangstelling
Doordat het Bouwbesluit de norm werd, gingen alleen de echte enthousiastelingen
nog door met DuBo. Totdat AI Gore met zijn film kwam en C2C enorme publiciteit
kreeg, zodat vandaag de dag duurzame ontwikkeling in de bouw weer serieus wordt
genomen. Het is big business geworden en partijen die tot voor kort geen brood zagen
in duurzaamheid in de bouw, zien volop kansen (Bom, 2008).

Zo is Nederland al anderhal,f jaar in de ban van C2C. Vol'gens Andy van den
Dobbelsteen (2008), universitair docent aan de faculteit Bouwkunde in Delft, is dat ook
terecht aangezien de visie een aardverschuiving teweeg heeft gebracht, wat door
vijftien jaar overheidsstimulering niet is gelukt. Geïnspireerd door de C2C filosofie stelt
hij een Nieuwe Stappenstrategie voor, één die meer zekerheid biedt voor duurzame
ontwikkeling en handen en voeten geeft aan C2C, zie figuur 2.4. Volgens hem is dat ook
nodig', omdat op dit moment uitwerkingen van de C2C filosofie voornamelijk gericht is
op materialen en producten, terwijl er zoveel meer in C2C zit. De volgende paragraaf
gaat dieper in op de C2C filosofie.

© Van den Dobbelsteen, 2008

2.2 De C2C filosofie
In 2002 brachten McDonough en Braungart de Engelse versie van hun boek Cradle

to Cradle, Remaking the Way We Make Things uit waarin zij hun concept uiteenzetten.
Sindsdien is hun boek in zes andere talen vertaald en is de belangstelling in
C2C aanzienlijk aan het toenemen. In Nederland werd de aandacht voor C2C
aangewakkerd door twee afleveringen van het VPRO programma Tegenlicht (van Hattum
(reg.), 2006; 2007). Ook in de bouwwereld is de filosofie populair aan het worden, zo

wordt het nieuwe kantoorpark Park 20120 in Hoofddorp C2C ontwikkeld en heeft de
gemeente Almere met haar Almere Principles hoge C2C ambities voor haar nieuwe
gebiedsontwikkelingen. In de volgende subparagraaf wordt de filosofie beknopt

Figuur 2.4: De
Nieuwe
Stappenstrategie van Van den
Dobbelsteen:
Stap 0: De
niet-duurzame
uitgangssituatie.
Stap 1: Verminder
de
vraag:
gebruik
passieve
(steden)bouwkundige
maatregelen.
Stap 2: Hergebruik
reststromen: het behelst optimaal
gebruik van alle reststromen,
zowel binnen de oorspronkeliike
stroom als in andere, binnen en
buiten het gebouw.
Stap 3: Vul de resterende
vraag duurzaam aan en laat
afval voedsel z;in.

beschreven, gevolgd door kritieken op C2C en een afsluitende eigen standpunt op C2C
met daarin hoe C2C in dit onderzoek verwerkt zal worden.

2.2.1 "Being 'Iess bad' is no good"
Een fundamenteel voorbeeld uit de natuur dat McDonough en Braungart (2002) in hun.
boek aanhalen zijn mieren. Wanneer de biomassa van alle mieren op de aarde bij
elkaar opgeteld wordt, is deze groter dan de biomassa van alle mensen bij elkaar.
Mieren zijn al voor miljoenen jaren bedrijvig, maar hun productiviteit voedt planten,
dieren en de aarde. Dit staat in sterk contrast met de menselijke industrie die pas net
ruim een eeuw op volle toeren draait, maar wel elk ecosysteem aantast. Zo vinden
McDonough en Braungart dat de natuur geen ontwerpproblemen heeft maar juist de
mens.

Remaking .he Way We Make Clties
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Het huidige industriële systeem is ontworpen volgens een cradle-to-grave (van wieg naar
graf) model waarin producten nadat ze gebruikt zijn in een 'graf' eindigen zoals een
vuilnishoop of een afvalverwerkingsinstallatie (McDonough & Braungart, 2002). Sommige
producten worden nog wel gerecycled, maar in de ogen van McDonough en Braungart
is dat meer downcyclen. Ze noemen het downcyclen omdat de verschillende grondstoffen
niet helemaal van elkaar gescheiden worden en in een gemixte vorm hergebruikt
worden in vaak minderwaardige producten dan de originele producten en er zo wat
van de oorspronkelijke waarde verloren gaat. 'Minder slecht' doen en produceren is
geen optie meer volgens hen, het industriële systeem moet veranderen.

Eco-effectiviteit

Een belangrijke stap is dat het industriële systeem van eco-efficiency naar ecoeffecfiveness ofwel eco-effecfiviteit gaat. Als voorbeeld hiervoor nemen McDonough en

Braungart de kersenboom : duizenden bloesems vormen vruchten voor vogels, mensen
en andere dieren; met de hoop dat één pit misschien ergens op de grond valt en
wortel schiet en groeit. Wie naar de grond kijkt, ziet dan dat de grond bezaaid is
met kersenbloesems en kan gaan klagen hoe inefficiënt en verspillend dat is. Maar
McDonough en Braungart zien dat anders: de boom maakt een grote hoeveelheid
bloesems en vruchten zonder zijn omgeving uit te putten en wanneer ze op de grond
vallen, verteren ze en vormen ze voedingsstoffen voor hun omgeving. De natuur werkt
volgens een systeem van voedingsstoffen en metabolisme waarin geen term als afval
bestaat maar 'afval' juist voedsel is.

Met hun concept van eco-effectiviteit willen McDonough en Braungart een nieuwe
manier van ontwerpen aandragen. Waarin men in plaats van het efficiënter maken van
de bestaande destructieve structuur, men effectiever omgaat met grondstoffen. Zo zien
zij graag dat de mensheid en de industrie het volgende gaan creëren:

• Gebouwen die, als bomen, meer energie produceren dan gebruiken en hun eigen
afvalwater zuiveren;
• Afvalwater dat door fabrieken wordt geproduceerd zo zuiver is dat het drinkwater
is;
• Producten die, wanneer hun levensduur voorbij is, niet onbruikbaar afval worden
maar in de grond gestopt kunnen worden om te verteren zodat het voedsel voor
zijn omgeving wordt; of een ander alternatief is dat ze teruggaan in de industriële
kringloop om grondstoffen van hoge kwaliteit te vormen voor nieuwe producten;
• Grondstoffen ter waarde van miljarden, zelfs b iljoenen, dollars elk jaar in waarde
toenemen voor menselijke en natuurlijke doeleinden;
• Transport dat de kwaliteit van het leven verbetert, terwijl het goederen en services
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levert;
• Een wereld van overvloed; zonder limieten, vervuiling en afval.
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Figuur 2.5: De kern van de C2C filosofie: minder slecht doen is niet goed genoeg, we moeten elFectiever
omgaan met onze gronds tollen.

Diversiteitrespect
Naast eco-effectiviteit, opperen McDonough en Braungart het principe van
diversiteitrespect. Met dit principe bedoelen ze het hebben van respect voor
biodiversiteit, maar ook voor de unieke menselijke elementen als plaatselijke culturele
verschillen en diversiteit in verlangens en behoeften. De industrie kan dit toepassen
door plaatselijke materialen en energiestromen (met name zonne-energie) te gebruiken
met hulp van haar lokale sociale, culturele en economische krachten, in plaats van
te opereren als autonome eenheden die niet met haar lokale cultuur of omgeving
verbonden zijn. Door meer respect voor diversiteit te tonen, kan de industrie een
verbintenis met de natuur aangaan en kunnen de mens en de natuur in wisselwerking
met elkaar staan om elkaar te versterken.

Stappenplan
Om de C2C filosofie in de praktijk toe te kunnen passen hebben McDonough en
Braungart vijf leidende stappen opgesteld om eco-effectiviteit te behalen:

Stap 1: Gebruik geen schadelijke grondstoffen: belangrijk is dat hiermee al tijdens de
ontwerpfase rekening gehouden wordt.
Stap 2: Volg gegronde persoon lli jke voorkeuren: keuzes om bepaalde grondstoffen
wel of niet te gebruiken, kunnen gebaseerd worden op de ecologische intelligentie,
diversiteitrespect en plezier en vreugde van de grondstof.
Stap 3: Wees 'passief positief': maak een lijst van alle te gebruiken grondstoffen,

Renlaking the Way We Make eities
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inventariseer welke schadelijk of veilig/positief zijn voor de gezondheid en vervang
waar mogelijk de schadelijke door positieve grondstoffen, zodat het product
'minder slecht' is.
Stap 4 : Wees 'actief positief': in plaats van alleen het vervangen van schadelijke
grondstoffen ('minder slecht' produceren), herontwerp het gehele product en proces
door alleen positieve grondstoffen te gebruiken.
Stap 5 : H.eruitvind : breng de ontwerpopgave naar een hoger niveau, bijvoorbeeld in
plaats van ontwerp een 'auto met nul slechte emissies', ontwerp een 'voertuig met
gezonde, positieve emissies voor de omgeving en de mens'.

Mval

=voedsel

Samenvattend is C2C een concept waarin het natuurlijke systeem als model staat
voor de manier waarop het industriële systeem zou moeten opereren. Zoals in de
natuur, moet het industriële systeem ook als een systeem van voedingsstoffen en
metabolisme te werk gaan waarin het begrip 'afval' niet bestaat. Dit kan wanneer de
productenkringloop gesloten wordt: gebruikte grondstoffen moeten volledig afgebroken
kunnen worden in de biosfeer of hergebruikt kunnen worden in de 'technologische
sfeer' ofwel kortweg de technosfeer. Daarnaast moet er respect worden getoond voor
biodiversiteit en plaatselijke culturele kenmerken, in de industrie komt dat respect neer
op het toepassen van plaatselijke materialen en energiestromen met behulp van lokale
sociale, culturele en economische krachten. Volgens McDonough en Braungart kan de
mensheid, wanneer men volgens hun filosofie ontwerpt en produceert, volop blijven
produceren en consumeren en kan het ecosysteem zich gaan herstellen.

2.2.2. Kritieken op C2C
Niet iedereen is lovend over C2C, er zijn genoeg critici die het maar een hype vinden.
Opmerkelijkste kritiekpunten zijn dat C2C te simpel doet over het volledig hergebruiken
van grondstoffen en het veranderen van het industriële systeem, en dat de claim van
eindeloos consumeren onverantwoord is.

Zo stellen Pim Martens en Bas Amelung (2007), beiden werkzaam aan de Universiteit
van Maastricht, dat voor veel niet-afbreekbare stoffen nog geen eindproducten
bestaan. Deze producten zouden dan nog gecreëerd moeten worden, waardoor het
bijna onvermijdelijk is dat de techno sfeer vele malen groter wordt ten opzichte van de
biosfeer. Verder vinden Martens en Amelung dat het gebruik van louter afbreekbare
stoffen geen garantie is voor succes. "Als je de concentratie maar hoog genoeg maakt,
wordt alles giftig." Zij vinden dat concentratie en volume cruciale aspecten blijven en er
dus limieten gesteld moeten blijven; limieten waar de C2C filosofie juist tegen afzet. Een
ander punt van kritiek van Martens en Amelung is dat in het boek de gevolgen van C2C
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onderbelicht blijven, gevolgen zoals dat demontage en hergebruik van producten tot
meer transport leiden en dat recyclen meer energie kost.

Een andere criticus is Gijsbert Korevaar, coördinator van de Delfts-leids-Rotterdamse
opleiding Industrial Ecology. Hij vindt C2C een "leeg begrip". "Er bestaan zeker vijf
methoden voor duurzaam ontwerpen en duurzame productie [ ... l Van al die concepten
is C2C het minst uitgewerkt. [ ... l Het concept drijft vooral op uitdagende slogans. Het
heeft geen enkel ijkpunt walaraan de milieuwinst is af te meten." Volgens Korevaar
is de zwakste plek van C2C het negeren van het energievraagstuk. "De nadruk ligt
op het hergebruik van materialen [ .•. l Het opnieuw gebruiken van materialen kost
veel energie. C2C gaat dus uit van een oneindige hoeveelheid beschikbare energie."
Verder vindt Korevaar dat C2C geen antwoord heeft op de meer ingewikkelde
fabricageprocessen: "Het concept is enkel productgericht". Hij vindt dat de focus op
alleen afval en mooie producten te beperkt is (Zeilmaker, 2008).

Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, is gelijkgestemd met
Korevaar. Hij vindt dat C2C ons op een dwaalspoor brengt door de monomane focus op
afvalvermijding. Volgens De Zeeuw heeft C2C te weinig oog voor de gevolgen vcm het
toepassen voor echte duurzaamheids-kwesties die bijvoorbeeld in gebiedsontwikkeling
spelen zoals energieverbruik, water, natuur en mobiliteit (Bijsterveld, 2008). Ook Fred
Schoorl, directeur NIROV, heeft zijn bedenkingen op C2C (Bijsterveld, 2008). Zo vindt
Schoor! dat C2C zich beperkt tot de materiële kant, de productinnovatie, waar niks mis
mee is maar wel nauwelijks aanknopingspunten voor ruimtelijke inrichting biedt, hooguit
het oude repertoire als groene daken en meervoudig ruimtegebruik. Tevens denkt hij
dat met C2C het gevaar dreigt dat door het enthousiasme er weer op productniveau
wordt ontworpen.

Ten slotte, de mening van Wouter van Dieren, een kopstuk binnen Nederlandse en
internationale milieubeweging, lid van de Club van Rome en goed bevriend met
Braungart. Hij vindt het fout van Braungart en McDonough dat ze er een "ideologische

Alleingang" van maken en iets als normale recycling afwijzen. Verder vindt Van Dieren
het gebrek aan ideeën over de beleidsmatige kant van het verhaal als een zwakte. "Als
je aan Michael vraagt wat voor belle id er voor zijn plannen nodig is, dan begint hij over
iets anders. Hij weet het antwoord op die vraag gewoon niet." (Keuning, 2008).

2.2.3 Reflectie op C2C
Critici verklaren de populariteit van C2C aan de hand van de Amerikaanse
optimistische toonzetting in combinatie met een vernuftige marketing en de
aantrekkelijke boodschap voor bedrijven dat met C2C geld valt te verdienen
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(BijsIerveld, 2008). Dit kall beaamd worden evenals de kritiek dat het geen concrete

aanknopingspunten biedt. Wanneer het stappenplan voor eco-effectiviteit nader wordt
bezien, valt het op dat het voornamelijk op productontwikkeling van toepassing is. Dit
wordt ook bevestigd als er gezocht wordt naar C2C gerealiseerde ontwikkelingen,
doordat deze met name producten en een aantal gebouwen zijn.

Om het echt toe te kunnen passen, is het bij nader inzien van belang C2C te zien als
een filosofie en niet als een concrete wetenschap. Dit afstudeeronderzoek benadert
C2C dus evenzo, dus als een, positieve gedachtegang om op een andere manier naar
milieuproblemen en duurzame ontwikkeling te kijken. Zo meldt Braungart ook over
zichzelf: "Ik ben niet mister know-it-all. Ik heb goede ideeën en kan inspiratie geven."
Dat beaamt Wouter van Dieren: "Michael is een, briljant chemicus en een briljant
activist. Zijn punt dat chemische wetgeving en milieuwetgeving niet hebben voorkomen
dat we onze producten nog steeds volstoppen met weekmakers, zware metalen
en brandvertragers, is ijzerstrek. Hij heeft glashelder gemaakt dat we producten
optimaliseren op functie en niet op duurzaamheid. Daarmee is hij een verrijking voor het
debat. Bovendien kan hij mensen aanzetten tot actie. Hij is de aanjager, er zijn anderen
nodig die het verder uitwerken." (Keuning, 2008). En daarover valt niet mee te twisten, bij
C2C draait het juist om die positieve inspiratie om actie te ondernemen.

Vermoedelijk komen veel kritieken voort uit de te hoge verwachtingen van mensen
van C2C door de vele commotie er omheen en idee dat het boek 'de bijbel' is voor
duurzaam bouwen met concrete uitwerkingen voor de praktijk. Zoals Van Dieren zegt
"er zijn anderen nodig die het verder uitwerken" en daar zijn voorstanders van C2C
mee bezig, zoals een bouwproject zal de uitwerking van de C2C filosofie ook stap
voor stap moeten gebeuren en staat het niet in één dag. Een dergelijke uitwerking
zal ook van visie naar ontwerp en uiteindelijk naar de daadwerkelijke uitvoering
gaan verlopen, de C2C visie ligt er al en zit nu in de ontwerpfase met de huidige
ontwikkelingen als Park 20120. AI is die uitwerking met bestaande methoden, zoals
groene daken, en lijkt het op oude duurzaamheidsbenaderingen, C2C heeft duurzame
ontwikkeling wel weer op ieders agenda gezet.

Met de mening van sommige critici dat C2C geen integrale benadering is, kan niet
worden ingestemd. C2C is niet zo zeer gefocust op alleen afvalverweking, maar op
het sluiten van alle kringlopen als water, energie en materiaal in de breedste zin. En
door het creëren van diversiteitrespect, wordt ook gekeken naar sociale aspecten en
mobiliteit aangezien het toepassen van plaatselijke hulpbronnen de voorkeur geniet.

Wel moet gemeld worden dat het ultieme C2C ontwerp, waarbij alle kringlopen
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gesloten zijn, (nog) een ideaalbeeld is dat (nog) niet haalbaar is wegens een gebrek
aan technologie en kennis om de kringlopen te kunnen sluiten. De huidige C2C
uitwerkingen met bestaande technieken zijn dus nog in de aard van minder slecht doen
in plaats van helemaal goed. Daarom is het belangrijk dat men C2C blijft ontwikkelen
en dat het nog steeds zo is in de toekomst. Dit kan door C2C te zien als het ultieme
ambitieniveau van duurzaamheid, zoals weergegeven als laatste stap in de Nieuwe
Stappenstrategie van Van den Dobbe lsteen. Dan alleen kan de filosofie stapsgewijs
'helemaal goed' bereiken. Het zou jammer zijn als met C2C hetzelfde zou gebeuren
als met DuBo de afgelopen vijftien jaar: dat alleen de echte enthousiastelingen nog
doorgaan met C2C en duurzaam ontwikkelen in de bouw weer op de achtergrond
raakt.

Zoals eerder vermeld is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar C2C
gepubliceerd. Om duidelijke handvaten aan C2C te kunnen geven en aangezien in
dit onderzoek C2C benaderd wordt als een filosofie dan een concrete wetenschap, is
er gekeken naar een wetenschap waar C2C veel weg van heeft, namelijk industriële
ecologie. Industriële ecologie is daarom als wetenschappelijke basis voor dit onderzoek
genomen en toegepast als analyse-instrument in de casestudy. Wat industriële ecologie
inhoudt en hoe het toegepast is in dit afstudeeronderzoek komt in de volgende
paragraaf aan de orde.

2 .3 Industriële ecolog ie
Om de relatie tussen menselijke productiviteit en de natuur systematisch en integraal
te leren begrijpen, is in de wetenschap het concept inc/ustrië/e ecologie in het leven
geroepen. Industriële ecologie werd in 1974 voor het eerst geïntroduceerd door H.Z.
Evan. Hij definieerde het concept als:

een systematische analyse van industriële werkzaamheden inclusief factoren zoals:
technologie, milieu, natuurlijke hulpbronnen, biomedische aspecten, institutionele en
wettelijke zaken en sociaaleconomische aspecten.

Industriële ecologie kan worden toegepast om systemen, uitlopend van mondiale
systemen, bedrijfs- en productieprocessen tot individuele processen, te analyseren.
Een essentieel onderwerp is de vergelijking tussen industriële systemen en natuurlijke
ecosystemen. Het is een brede multi-disciplinaire benadering met naast technologie
ook sociologie, psychologie, economie, management en recht. Het gaat uit van fysische
stromen als materialen, energie en water en was in eerste instantie gericht op de
preventie van vervuiling in de procesindustrie (lambert, gd; 2008).
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In het kort is industriële ecologie een systeembenadering die het verloop van fysische
stromen in een systeem en de wisselwerking met de omgeving en het ecosysteem
kwantitatief analyseert om uiteindelijk tot een kwantitatief model te komen van het
systeem. Paragraaf 2.3.1 gaat nader in op de theorie achter de systeembenadering en
hoe een systeem beschreven kan worden. Daarop volgend worden industriële ecolQgie
en daaraan gerelateerde onderwerpen verder behandeld.

2.3.1 Systeemtheorie
In de systeemtheorie, ook bekent als systeemdenken of systeembenadering, kunnen de
te onderzoeken verschijnselen gezien worden:

"als obiecten, waarvan het gedrag vooral bepaald wordt door de relaties tussen de
delen waaruit de obiecten ziin samengesteld. Met andere woorden het gedrag van
de delen wordt niet alleen bepaald door het gedrag van het geheel, maar iuist ook
door de relaties tussen de delen

en

door de interactie tussen systeem

en

omgeving."

(Kramer & Smil, 1991).

Kenmerkend is dat zaken en verschijnselen in samenhang gezien worden, zo
benadrukken Kramer en Smit (1991) dat "het geheel meer is dan de som der delen".
In de systeemtheorie gaat men dus uit van een integraal geheel en de onderlinge
relaties tussen de onderdelen/entiteiten van het geheel ofwel een systeem. Een bekend
voorbeeld waarin de systeembenadering is toegepast is het rapport The Limits to

Growth van de Club van Rome (Meadows el oL, 1972), waarin het accent wordt gelegd op
de onderlinge relatie tussen het milieu, voedsel problemen, bevolkingsvraagstukken en
economische groei in het wereldsysteem.

Het begrip systeem kan gezien worden als "een verzameling entiteiten met de
verzameling relaties die onderling tussen de entiteiten bestaan". Om iets als een
systeem te bestuderen, moeten achtereenvolgens de volgende vier punten worden
bepaald (Kramer & Smil, 1991):
1. Welke onderdelen/entiteiten/elementen/objecten vormen dit 'iets'?
2. Welke entiteiten horen niet bij dit 'iets', maar hebben er wel invloed op?
3. Hoe hangen de entiteiten binnen het 'iets' samen?
4. Hoe hangen de entiteiten binnen het 'iets' samen met de entiteiten erbuiten?

Bij een systeembeschrijving komt het kortweg neer op het vastleggen van de
verzamelingen van entiteiten in een systeem en zijn omgeving en de samenhang ofwel
relaties tussen de verschillende entiteiten (Kramer & Smil).
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Tussen een systeem en zijn omgeving is een systeemgrens aanwezig, deze is niet altijd
even gemakkelijk te bepalen en hoeft niet een duidelijk te onderscheiden ruimtelijke
grens te zijn als een landgrens (Lambert, gd). Een systeemgrens wordt zo gekozen
dat een optimale informatievoorziening wordt gegarandeerd. Daarbij komt nog de
moeilijkheid dat de omgeving van een systeem in staat is de resultaten van het gedrag
van een systeem te beïnvloeden zonder dat het gedrag op zich beïnvloed wordt. Het
is daarom noodzakelijk een onderscheid te maken tussen het gedrag van een systeem
en de resultaten daarvan. Immers, belangrijke elementen van een systeem kunnen
onzichtbaar zijn of niet meegenomen worden bij beslissingen die het gedrag van een
systeem bepalen (Kramer & Smit, 1991).

Een belangrijk kenmerk van de systeemtheorie is de mogelijkheid om de complexe
realiteit van systemen te structuren door het te formuleren als een model, aangezien een
model een versimpelde afbeelding is van de realiteit. Een model negeert vele aspecten
uit de realiteit, maar richt zich juist wel weer op die aspecten die relevant zijn voor
het te onderzoeken onderwerp. Het is daarom van belang om niet te vergeten dat bij
een dergelijk model het om een versimpeling gaat. Wanneer men daar bewust van is,
kan een model een sterk en handig instrument zijn om een systeem te leren begrijpen
(Lambert, gd). Door een systeem te gaan modelleren wordt het mogelijk het gedrag

ervan, oftewel het verloop van een toestand van een systeem in de tijd, te beschrijven
(Kramer & Smit).

Wanneer de interne structuur van een systeem niet wordt beschouwd of niet bekend is,
dan is er sprake van een bleek box. Een black box kan worden gezien als een ideaal
model waarbij het draait om de in- en output van het model en niet de interne structuur
(Kramer & Smit). Wanneer de interne structuur wel onderzocht wordt, kunnen onderdelen

beschouwd worden als subsystemen. Figuur 2.6 toont hoe een systeem voorgesteld kan
worden als een model in relatie met zijn omgeving.

_ _ _ _ relatie

C7

.ntite-it

Figuur 2.6: Voorstelling van een
systeem.

© Kramer & Smi!. 1991
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Een systeem is gesloten als het niet in wisselwerking staat met zijn omgeving of als de
wisselwerking buiten beschouwing gelaten wordt. Een open systeem is daarentegen een
systeem dat wel in wisselwerking is of wordt gedacht met zijn omgeving (Kramer & Smit,
1991), het kan materie, energie en informatie met zijn omgeving uitwisselen. Materie en

energie worden ook fysische stromen genoemd en zijn bijlvoorbeeld afval, biodiversiteit,
grondstoffen, water, gas en elektriciteit. Als economie ook meespeelt, kan uitwisseling
van geld ook van belang zijn. Vaak worden kwantitatieve modellen geformuleerd
wanneer de uitwisseling van fysische stromen gekwantificeerd worden. In dat geval
spelen elementaire natuurkundige wetten mee, zoals het behoud van massa en energie
(Lambert, ge/). Bij de systeemtheorie draait het dus om input-output-analyses en -relaties.

2.3.2 Een duur;zaam industrieel systeem
Met betrekking tot duurzaam produceren worden er in de literatuur verschillende
onderzoeksdomeinen getypeerd die vaak verward worden met het begrip industriële
ecologie. Zoals het concept van industriële symbiose waarin het draait om het sluiten van
(bij)productenkringlopen tussen verschillende fabrieken op een industrieterrein. Verder
zijn er kwantitatieve instrumenten die toepasbaar zijn op een kleiner schaalniveau. Zo
zijn er de LevensCyclus Analyses (LCA) waarmee verschillende impacts op het milieu van
een product of materiaal worden berekend gedurende zijn gehele levensloop volgens
het van wieg naar graf model. Een hieraan gerelateerd instrument is de Cross Energy

Requirement (GER, ook wel bekend als (bruto) energie-inhoud in het Nederlands). Dit zijn
waardes die verwijzen naar het verbruik van fossiele energie ofwel primaire energie
van een product of materiaal geduurde zijn levensloop (Lambert, 2008).

Een belangrijk verschil tussen de hiervoor omschreven concepten en industriële ecologie
is dat bij industriële ecologie het menselijke industriële systeem met het natuurlijke
ecosysteem wordt vergeleken. Deze vergelijking wordt gezien als een instrument om
het industriële systeem op verschillende niveaus te herontwerpen tot een duurzamer
systeem. Een essentiële methode om dat waar te maken is door de materialen
kringlopen te sluiten (Lambert, 2008). In dit opzicht zijn er sterke overeenkomsten tussen
de C2C filosofie en industriële ecologie te trekken en met de visie van Robert Frosch en
Nicholas Gallopoulos (1989).

Frosch en Gallopoulos waren diegenen die na Evan het concept van industriële ecologie
verder uitwerkten met betrekking tot het sluiten van de kringlopen (Lambert, 2008). In een
artikel omschreven ze hun visie over hoe de organisatie van een mondiaal duurzaam
industrieel systeem eruit zou moeten zien:

Het industrieel ecosysteem zou moeten functioneren als een analoog aan biologische
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ecosystemen. [ ... ] Een ideale industrieel ecosysteem zal misschien nooit in de
praktijk gerealiseerd worden maar zowel producenten als consumenten moeten hun
gewoontes veranderen om het zorgvuldiger te benaderen [ ... ] Wanneer zowel
geïndustrialiseerde als in ontwikkeling zijnde landen veranderingen omarmen,
is het mogelijk om een meer gesloten industriële ecosysteem te ontwikkelen, één
die duurzamer is betreffende de afnemende grondstofvoorraden en toenemende
problemen in afval en vervuiling. [ ... ] Zoals hun biologische tegenhangers, dragen
afzonderlijke productieprocessen in een effectief industrieel ecosysteem bij aan
het optimaal functioneren van het gehele systeem. Processen zijn verplicht de
productie van niet-recyclebare afval (inclusief warmteverlies) te verminderen en
de permanente consumptie van schaars materiaal en energiebronnen. Afzonderlijke
productieprocessen kunnen niet in isolatie gezien worden. Processen met relatief
grote hoeveelheden afval dat in andere processen gebruikt kunnen worden genieten
de voorkeur boven processen die kleinere hoeveelheden afval produceren dat
nutfeloos is. [ ... ] Een effectieve infrastructuur voor het ophalen en scheiden van
huishoudelijk afval kan de efficiency van het industriële ecosysteem dramatisch
verbeteren. [ ... ] Het ideale ecosysteem, waarin energie- en materiaalgebruik

zijn geoptimaliseerd, afval en vervuiling geminimaliseerd en elk product een
economische uitvoerbare rol in het productieproces heeft, zal niet snel gerealiseerd
worden. [ ... ] Echter zijn we wel optimistisch. [ ... ] Er aan denkend dat mensen en
hun technologie een deel uitmaken van de natuurlijke wereld, maakt het mogelijk
de best werkende biologische ecosystemen te imiteren en kunstmatige systemen te
maken die duurzaam zijn op de lange termijn (Frosch & Gallopoulos, 1989).

2.3.3 Industrieel metabolisme
Binnen industriële ecologie gaat recenter onderzoek over de methodiek om kwantitatief
materiaal- en energiestromen te analyseren, ook wel industrieel metabolisme genoemd.
Dit concept is in 1994 door Ayres en Simonis geïntroduceerd en met name gedefinieerd
om de manier van modeleren van het industrieel systeem en de manier van beheersing
van het systeem toe te lichten (lambert, 2008).

Na Ayres en Simonis zijn door verschillende onderzoekers alternatieve definities voor
industrieel metabolisme toegepast. Ook zijn de begrippen industriële ecologie en
industrieel metabolisme in die onderzoeken door elkaar gebruikt, daarom definieert
lambert (2008) industrieel metabolisme als volgt om verder verwarring te voorkomen:

Het is een modelleermethode gericht op het onderzoeken van het technosysteem,
de onderlinge uitwisseling van fysieke stromen tussen subsystemen en de uitwisseling
van fysieke stromen tussen het technosysteem en zijn natuurlijke omgeving.
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Het begrip technosysteem wordt ook wel gebruikt voor het menselijk industrieel systeem.
Puntsgewijs is industrieel metabolisme:
• Een integrale benadering;
• Het bestudeert de antropogene materialen en energiestromen;
• Het is gebaseerd op de systeemtheorie;
• Het kan toegepast worden op verschillende schaalniveaus, variërend van
procesniveau tot wereldwijd;
• Het heeft de nadruk op fysieke stromen;
• Het is een kwantitatieve benadering;
• Het is gericht op kringlopen en
• Het probeert de milieudruk van deze stromen te verkleinen door natuurlijke cycli te
imiteren (Lambert, 2008; iv).

Deze benadering heeft als doel om als beslis- en evaluatie-instrument te dienen
gericht op maatregelen om de milieudruk door menselijke economische activiteiten
te minimaliseren (Lambert, 2008). Een hulpmiddel bij het uitvoeren van kwantitatieve
stromenanalyses is de methode van Material Flow Analysis (MFA). Hoe deze
methodologie toegepast kan worden is door Paul Brunner en Helmut Rechberger
(2004) uitvoerig beschreven in een praktisch handboek. Figuur 2.7 bevat uitleg over

de belangrijkste symbolen die gebruikt worden in kwantitatieve modellen bij MFA'sj
industrieel metabolisme. Figuur 2.8 toont hoe een model van een systeem er dan uit kan
zien.

Definitie van symbolen

Voorbeeld

Naam van
proces

Auto rijden

Proces

Snelheid van I
verandering I

Voorraad
Snelheid van
verandering

I

Voorraad ",

Naam van stroom*

Benzine

~

Stroom

~- - -

,
Systeemgrens I
(ruimte/ tijd) :

----G>---+

- - - ~ , [fenheid v.d. ,tromen]
I [fenheid v.d. voorraden]

,

,
:

-------Systeem naam

,
I
I
I

~- - - - - - ~

,

-------

[t/jr of kg/Cc jr)J
, ft aft Ic] . .
I
J
I
I

,

USA, 1998

Naar Brunner & Rechberger, 2004

Figuur 2.7: De belangrijkste symbolen in MFA diagrammen. (* Bij beperkte ruimte, mogen de ovalen rondom
de stromen eek weggelaten worden.)
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Figuur 2.8: Een voorbeeld van een MFA systeem model. De ovalen van de import en export processen zijn
op de systeemgrens geplaatst om visueel het begrijpen van het systeem te versterken.

2.3.4 Stedelijk metabolisme
Het eerste onderzoek naar het industrieel metabolisme van steden dateert van 1965
en was van Abel Wolman. Hij omschreef in een artikel hoe het metabolisme van een
typische Amerikaanse stad begin jaren '60 was en richtte zich op de drie stedelijke
problemen van adequate watervoorraad, effectieve afvalverwerking en het onder
controle houden van luchtvervuiling. Verder definieerde hij de metabolische behoefte van
een stad als:

alle materialen en goederen die nodig zijn om inwoners van de stad thuis, op het
werk en tijdens vrije tijd te onderhouden, inclusief de bouwmaterialen die nodig zijn
voor de bouwen renovatie van de stad zelf (Wolman, 1965).

Na Wolman zijn er maar elf onderzoeken gepubliceerd over het metabolisme van
steden. Kennedy et al. (2007) bespreken in hun artikel de elf onderzoeken en komen tot
de volgende definitie van stedelijk metabolisme en die van een duurzame stad:

Stedelijk metabolisme kon gedefinieerd worden als de som van alle technische
en sociaaleconomische processen die in steden plaatsvinden en leiden tot groei,

energieproducfie en uitscheiding van afval.
Een duurzame stad stoot voor een stedelijke regio waarvan de instroom van
materialen en energie en het verwijderen van afval niet de capaciteiten van zijn
achterlanden overschrijdt.
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Eén van de meest omvattende studies was over Brussel, uitgevoerd door ecologen
Duvigneaud en Denaeyer-De Smet; figuur 2.9 bevat hun model van het metabolisme
van Brussel. Door eerdere onderzoeken naar het metabolisme van steden te
bestuderen, hebben Kennedy et al. vijf metabolische processen geïdentificeerd die
de duurzaamheid van steden bedreigen. Deze processen zijn: 1 - de veranderende
grondwaterniveaus, 2- de uitputting van lokale materialen, 3- de opeenhoping van
toxische materialen, 4- de zomer warmte-eilanden en 5- de abnormale ophoping van
voedingsstoffen. Daarnaast komen ze tot de conclusie dat de studies naar stedelijk
metabolisme alleen maar een klein aantal steden op de wereld behandelen en het
lastig is om ze met elkaar te vergelijken en te begrijpen door het gebrek van algemene
standaarden. Ze pleiten dan ook voor meer onderzoek naar stedelijk metabolisme en
dat het begrip er van hebben praktisch nut heeft voor stedelijke beleidsmakers.
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Figuur 2.9: Het stedelijk metabolisme van Brussel begin jaren '10.

2.4 Reflectie literatuurstudie
2.4. 1

Afbakening kernbegrippen

Om dit afstudeeronderzoek duidelijk af te bakenen zal in het vervolg de volgende
definities voor de vier kernbegrippen gebruikt worden:

In dit onderzoek wordt onder de C2C filosofie verstaan: het concept dat door Michael
Braungart en William McDonough in 2002 is gepubliceerd in hun boek Cradle fo

Cradle, Remaking fhe Way We Make Things, waarin ze pleiten dat het industriële
systeem gelijk aan het natuurlijke systeem te werk moet gaan als een systeem van
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literatuurstudie

voedingstoffen en metabolisme waar het begrip 'afval' niet bestaat. Dit is mogelijk door
de productenkringloop zo te sluiten dat gebruikte grondstoffen volledig afgebroken
kunnen worden in de biosfeer of hergebruikt kunnen worden in de technosfeer en er
diversiteitrespect wordt gecreëerd.

Met industrieel metabolisme wordt in dit project bedoeld en toegepast als een
analysemethode om van een technosysteem de uitwisseling van fysieke stromen
tussen subsystemen onderling en die tussen het technosysteem en zijn omgeving te
kwantificeren, en dient als wetenschappelijke vertaling van de C2C filosofie. Aangezien
het gaat om een analyse van een technosysteem, met andere woorden een menselijk
industrieel systeem, zullen biologische processen voornamelijk buiten beschouwing
gelaten worden. Voor standaardbegrippen binnen industrieel metabolisme als open
systeem, black box en dergelijke, zullen de definities uit de systeemtheorie gebruikt
worden en bij het modeleren de symboliek uit de MFA.

Ten slotte wordt in dit afstudeeronderzoek met duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling
een ontwikkeling van een stedelijke regio verstaan waarin de instroom en uitstroom
van materialen, water en energie, de capaciteiten van de regio en omgeving niet
overschrijdt en waarvan de sociale, ecologische en economische kwaliteiten in evenwicht
zijn. De instroom en uitstroom van materialen, water en energie kan ook wel het stedelijk

metabolisme genoemd worden.

2.4.2 Theoretisch kader
Met voorgaande literatuurstudie is het theoretisch kader voor dit afstudeeronderzoek
vastgelegd. Gezien de milieuproblematiek en de aanhoudende antropogene
ontwikkelingen is het tijd dat het technosysteem verandert naar een duurzamer
systeem. C2C biedt aanknopingspunten voor deze verandering, namelijk het concept
dot het natuurlijk ecosysteem als voorbeeld kan dienen van een systeem waarin
de kringlopen gesloten zijn door een gesloten metabolisme. Dit concept is ol in de
jaren '70 onderzocht in de wetenschap onder de naam industriële ecologie, daarom
kon de essentie van de C2C filosofie gelijk aan industriële ecologie worden gezien.
Beiden vergelijken het menselijk technosysteem met het natuurlijk ecosysteem om zo
tot een herontwerp te komen van een duurzamer technosysteem. Industriële ecologie
is daarom als wetenschappelijke basis voor dit onderzoek genomen. Met name het
subdomein industrieel metabolisme is in de casestudy als instrument toepast, aangezien
het een integrale systeembenadering is om van een systeem de fysische stromen en
de onderlinge relaties systematisch te kunnen analyseren. Ter ondersteuning hiervan
is symboliek uit de MFA als modelleertechniek gebruikt om zo tot overzichtelijke en
begrijpelijke kwantitatieve modellen te komen van de case.

RemQking !he Wo.y We. Make eities
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In dit onderzoek wordt C2C vooral benaderd als een positieve filosofie om op andere
manieren naar milieuproblemen en duurzame ontwikkeling te kijken, waarvan Braungart
en McDonough de aanjagers van zijn en dit onderzoek een mogelijke uitwerking biedt
van hun filosofie. Zoals Frosch en Gallopoulos menen, zal een ideaal technosysteem
misschien inderdaad nooit volledig in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Maar
zij, de C2C grondleggers en vele anderen, blijven optimistisch: een positieve instelling
werkt veelal ook beter dan een neerslachtige. Aangezien in Nederland vijftien jaar
overheidsstimulering duurzame ontwikkeling ook niet heeft weten te bevorderen, moeten
uitdagende ontwikkelingen als C2C met beide handen aangegrepen worden.

Naast de C2C filosofie staat ook het onderwerp van stedelijke gebiedsontwikkeling in
dit afstudeeronderzoek centraal. Een stad is een complex en dynamisch systeem van
fysische stromen en voorraden. Met industrieel metabolisme wordt het mogelijk om het
systeem van een stedelijk gebied integraal te leren begrijpen. Dit is nodig om tot een
duurzamer model voor stedelijke ontwikkeling te kunnen komen. In dit opzicht biedt C2C
zeker de mogelijkheid om het toe te passen in duurzame stedelijke ontwikkeling maar
of het daadwerkelijk kan leiden tot duurzame stedelijke ontwikkeling, gaat blijken uit
de casestudy.

(26]
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Case: Achtse Barrier-Hoeven

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de keuze voor de case is gemaakt en wat voor problematiek
dat type stedelijk gebied kent. Daarnaast wordt in paragraaf 3.2 een algemene
beschrijving gegeven van de gekozen case, met daarin de (stede)bouwkundige
kenmerken, de sociaal-economische kenmerken en de mogelijke toekomstige
ontwikkeling van dat gebied.

3.1 Toelichting case keuze
In eerste instantie was het idee om een paar C2C projecten alls casussen te kiezen.
Projecten waarin het afstudeerbedrijf Search in betrokken is als duurzaamheidsadviseur
en waar C2C als ambitieniveau is gesteld, zoals het project Park20 120, om zo een
concreter praktijkgericht afstudeeronderzoek te kunnen verrichten voor Search. Alleen

l2 ,
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waren en zijn deze projecten nog ontwerpvraagstukken en daardoor niet duidelijk
meetbaar en geen geschikte casestudy's. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een
bestaand stedelijk gebied dat representatief is voor Nederland. Daarnaast is voor
maar één case gekozen, om zo een diepgaande analyse uit te kunnen voeren in plaats
van een brede analyse.
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De keuze is gevallen op zogenaamde

bloemlcoolwijlcen,

ook wel bekend als

woonerfwijken. Het is een type woonwijk dat in Nederland veel voorkomt en waarin
dertig procent van de Nederlanders woont. Deze wijken bestaan uit kleinschalige
en bochtige woonerven die vanuit de lucht gezien op bloemkoolroosjes lijken (Slager,

2008), zie ook figuur

3.1. Er is voor dit type bestaand stedelijk gebied is gekozen,

omdat naast dat dit type veel voorkomt in Nederland, er onderzoeken zijn die zeggen

Remaking Ihe Way We Make eilies

Figuur 3.1: Een illustratie van
de ruimtelijke visie van een
woonwijk eind jaren '60 als
reactie op de grootschalige
stedelijke uitleggebieden: " ...
Zo zou een woonwijk ook
gebouwd kunnen worden.
Eentonigheid lijkt er niet bij. De
huizen liggen niet aan de wegen
voor het snel verkeer .. . ".
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dat bloemkoolwijken de vernieuwingswijken van de toekomst kunnen zijn (Bureau
Middelkoop, 2008). Paragraaf 3.1.1 gaat nader in op de problematiek rondom deze

bloemkoolwijken.

Aangezien deze wijken mogelijk in de toekomst vernieuwd zullen worden, is in het
kader van dit afstudeeronderzoek een interessant vraagstuk of die vernieuwingsproces
ook niet duurzaam kan en dan wel volgens de C2C filosofie. Het verduurzamen
van bestaand stedelijk gebied verdient eigenlijk ook de voorkeur, omdat wanneer

duurzaamheid in de vroege ontwerpfases is meegenomen, duurzaamheid makkelijker
geïntegreerd kan worden in het ontwerp dan het naderhand toevoegen in een
bestaande situatie. Echter, een belangrijkere reden is dat toevoeging door nieuwbouw
in de woningvoorraad ieder jaar slechts 1 % van de totale voorraad beslaat, zo zijn
er in 2007 ongeveer 80.000 nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de bestaande
voorraad van 7 miljoen woningen (CBS, 2008, veranderingen in de woningvoorraad).

Daarnaast is de EPN pas in 1995 in het Bouwbesluit opgenomen en is het grootste
deel van de woningen in Nederland nog uit de tijd dat er geen energie-eisen waren.
Zo heeft 58 procent van de bestaande woningen geen vloerisolatie, 30 procent
geen dakisolatie, 44 procent geen gevelisolatie en 21 procent geen glasisolatie,
ondanks alle voorlichtingscampagnes (M&C TU Delft, 2008). Alle woningen die niet aan
de huidige energie-eisen voldoen slopen is daarentegen ook geen optie, met als
voornaamste reden de grote hoeveelheid sloopafval die daarmee gemoeid gaat.
Een promotieonderzoek (Klunder, 2005) aan de Technische Universiteit Delft heeft zelfs
aangetoond dat woningverbetering, vanwege de vermindering in milieueffecten,
milieuvriendelijker is dan sloop gevolgd door nieuwbouw. Hetzelfde onderzoek meldt
tevens dat de milieuwinst van duurzame nieuwbouw op de korte termijn beperkt is.

3.1.1 Problematiek bloemkoolwijken
Bureau Middelkoop (2008), een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van

ruimtelijke ontwikkeling, heeft de afgelopen twee jaar een drietal onderzoeken
uitgevoerd naar de kwaliteit van de bloemkoolwijken in Nederland. Met deze wijken
worden de laagbouwwijken bedoeld die in de periode 1970- 1985 zijn gebouwd
en gekenmerkt worden door drie punten (figuur3.2): 1- grootschalige groen- en
waterstructuur om en in de wijk, 2- een auto-ontsluiting die door de wijk heen kronkelt
en 3- afzonderlijke woonbuurten. De aanleiding van hun onderzoek was de vraag of na
© Bureau Middelkoop,

2008

Figuur 3.2: De drie kenmerkende
punten van de ruimtelijke
hooFdstructuur van een bloemkoolwijk.
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de stadsverni euwing van de vooroorlogse wijken en de stedelijke vernieuwing van de
naoorlogse wijken, de vernieuwing van de bloemkoolwijken een logische volgende stap
zou zijn.
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Case: Achtse Barrier-Hoeven

Uit het onderzoek van Bureau Middelkoop kwam naar voren dat de staat van de
bloemkoolwijken niet overdreven geproblematiseerd moet worden, maar dat het
wel van belang is dat de punten waar de kwaliteit onder druk staat, tijdig aan te
pakken. De meeste van deze wijken kennen geen problemen en zijn het bij uitstek de
plekken waar het nog mogelijk is om een betaalbare laagbouwwoning te kopen. De
knelpunten zijn in veel gevallen terug te voeren naar een gebrek aan afstemming,
preciesheid en aan eenduidigheid in de stedenbouw en architectuur. Dit gebrek wordt
veroorzaakt door de verscheidenheid die in de wijken is gecreëerd als reactie op de
eentonige naoorlogse woningbouw, zO verschilt elk woonerf in opbouwen uiterlijk.
Om de knelpunten aan te pakken heeft Bureau Middelkoop een gereedschapskist met
programmatische en ontwerptechnische ingrepen ontwikkeld.

De problematiek rondom de bloemkoolwijken is dus nog niet van zodanige mate als
die bij, de 40 krachtwijken 1• Maar ze kunnen wel de probleemwijken van de toekomst
worden, vooral wanneer het onderwerp duurzaamheid een belangrijkere rol krijgt
en daarmee de nadruk komt op het in balans houden van de sociale, ecologische en
economische kwaliteiten van een ontwikkeling. In dit afstudeeronderzoek is daarom een
dergelijke wijk geanalyseerd en een procesplan geschreven om ze duurzaam voor de
toekomst te kunnen transformeren.

1- Krachtwiiken ziin woonwiiken
die
ernstige
sociaaleconomische achterstanden en
leefbaarheidsproblemen kennen
en waarvan het huidige kabinet
binnen de komende tien iaar de
situatie wil verbeteren.

3.2 Beschrijving case
In de jaren '70 en '80 is in het noorden van de gemeente Eindhoven een, zoals in, de
vorige paragraaf omschreven, bloemkoolwijk ontwikkeld en gerealiseerd. Deze wijk,
genaamd Achtse Barrier, is door de gemeente opgedeeld in drie statistische buurten.
Eén van deze drie buurten is uitgekozen als casestudy voor dit afstudeeronderzoek,
namelijk de buurt Achtse Barrier-Hoeven (buurt 524 volgens de statistische indeling van
Eindhoven, zie bijlage 1). Er is niet voor een van de andere twee buurten gekozen,
omdat Achtse Barrier-Hoeven qua oppervlak de kleinste van de drie buurten is, te
weten 73 ha met 1671 woningen ten opzichte van 102 ha met 1888 woningen en 103
ha met 1587 woningen en een bedrijventerrein. Daarnaast is het een gedeelte van
de wijk dat in een latere fase is ontwikkeld (1980-1988) en over meer verschillende
dagelijkse voorzieningen beschikt dan de andere twee buurten.

3 .2.1 Planologisc.he en bouwkundige kenmerken
Het terrein waar de wijk Achtse Barrier is ontwikkeld was voorheen braakliggend,
agrarisch gebied. Volgens de Milieudienst Regio Eindhoven (2008) zijn er in de jaren
'80 en '90 een klein aantal bodemonderzoeken in de buurt Hoeven uitgevoerd.
Deze onderzoeken waren oriënterend en/of verkennend van aard en hebben niet tot
vervolgonderzoeken geleid. Dit betekent dat er niets ernstigs in de bodem is gevonden.

Remaking Ihe Way We Make ei lies
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Wel is de geluidswal ten noorden van de buurt in 1976 opgehoogd met industrieel
en bedrijfsafval. Inmidd'el's is deze geluidswal geheel begroeid en toegankelijk als
wandelgebied.

Door de wijk Achtse Barrier loopt een hoofd ontsluitingsweg, genaamd de Fransebaan,
een grootschalige groenstructuur en een beek genaamd de Ekkersrijt. Langs d e gehele
lengte van de Ekkersrijt is een openbaar park aangelegd dat als een groene long van
de wijk fungeert. Daarnaast is de wijk opgezet met afzonderlijke woonerven. Het is
dus een typische bloemkoolwijk: figuur 3.3 toont de ruimtelijke hoofdstructuur van de
wijk. Wanneer je door Achtse Barrier loopt, ervaar je de omgevingskwaliteiten van de
aanwezige natuur, evenals de onoverzichtelijke structuur door de labyrintische opzet
van woonerven.
Eigen bewerking van Google Mops

Figllllr 3.3: De rllimtelijke
hoofdstrllctllllr van de gehele
wijk Achtse Barrier, met in
het rood de Fransebaan en
in het blallw de Ekkersrijt.
De wijk wordt door drie
hoofdontslllitingswegen
omringd: de Boschdijk (west), de
Marathonloop (zlIid) en de
Hllizinga/aan (oost). Ten noorden
van de wijk ligt de snelweg
A58. De bIlIIrt Achtse BarrierHoeven wordt aangegeven met
de gele stippellijn.

De buurt Hoeven ligt in de noordoost hoek van de wijk en wordt ontsloten
door de Fransebaan. Met de auto is de Fransebaan vanaf de wijkomringende
hoofdontsluitingswegen via vijf punten bereikbaar. In de buurtanalyse van de Achtse
Barrier (Kerkwijk, 2008a) staat vermeld dat het sluipverkeer door vrachtwagens toeneemt.
Dit sluipverkeer verplaatst zich via de wijk tussen de Boschdijk en industrieterrein
Ekkersrijt dat ten noordoosten van de wijk aan de andere kant van de snelweg ligt.
De wijk is ook per openbaar vervoer bereikbaar: meerdere keren per uur rijden er
stadsbussen van en naar het station. Een busrit tussen Achtse Barrier en centraal station
Eindhoven duurt ongeveer twintig minuten (ov9292, 2008).

Door de stedenbouwkundige opzet van een bloemkoolwijk, kent ook Achtse BarrierHoeven de typische bloemkoolwijk problemen. Deze knelpunten spelen daar waar de
verschillende structuren elkaar raken, zie figuur 3.4, en worden vooral veroorzaakt
door het streven van privacy van bewoners waardoor de kwaliteit van de openbare
ruimte onderdruk komt te staan. Dit komt mede door de onduidelijkheid in inrichting
van de openbare ruimte. Zo is er is geen duidelijke scheiding tussen tuin, stoep, weg of
parkeerplaats en willen bewoners toch privacy creëren, met als gevolg dat schuttingen
in sommige straten het straatbeeld overheersen. Daarnaast zijn er ook garagehofjes

© Bureau

Middelkoop, 2008

Figuur 3.4: Stedebouwkundige
knelpunten in bloemkoolwijken
komen voor op punten waar de
verschillende structuren elkaar
raken.

en andere restruimten die weinig gebruikt en slecht beheerd worden. Verder
neemt de parkeerdruk toe, zodat in de straten met een onduidelijke inrichting veel
parkeeroverlast heerst (Bureau Middelkoop, 2008).

Wat betreft het wonen in Achtse Barrier-Hoeven, zijn de woningen begin jaren '80
in verschillende fasen ontwikkeld en in goede staat. Hierbij zijn er voor het eerst
ankerloze spouwmuren in woningen toegepast (Cappers, 2008). Qua architectuur is er
geen sprake van eentonigheid onder de verschillende typen woningen: elk woonerf
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heeft zo zijn eigen kleine details. Ook is er verschil in prijssegment, van betaalbare
koop «

€186.000) tot dure koop (> €320.000) en (sociale) huurwoningen. Bij de

eerste verkoop toentertijd zijn een aantal woningen als Prem ie A- of B-woning verkocht
(Coppers). De woningen zijn voornamelijk eengezins en laagbouw. De aanwezige

meergezinswoningen zijn veelal kleine appartementen en maisonnettes voor Huisvesting
van Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens (HAT) in complexen van maximaal vier
lagen hoog. Sommige huurwoningen zijn of zullen in de toekomst bij huurdermutatie
worden verkocht door de woningcorporaties. Daarnaast staan er in de zuidwestelijke
hoek van Hoeven tien complexen die verhuurd worden onder een centraal wonen
project: een woonvorm waarvan de complexen uit zelfstandige wooneenheden bestaan
en de bewoners ook van gemeenschappelijke voorzieningen gebruik kunnen maken. Zo
beschikt deze duster woningen, onder de naam Centraal Wonen (CW) Lismortel, over
een eigen vrijstaande ontmoetingsruimte en kon het gezien worden als een autonoom
dorpje in de buurt.

No het zien van originele bouwtekeningen van enkele sociale huurwoningen en het
vinden van informatie over constructie eigenschappen uit Energie Prestatie Advies
software, kon er over het algemeen over de woningen gesteld worden dot de gevels
en de daken redelijk geïsoleerd zijn (Re= 1,3 m2 K/W t.o.v. de huidige eisen van 2,5
m2 K/W) en de begane vloeren slecht geïsoleerd (Re

=0,52 m K/W t.o.v. 2,5 m K/
2

2

W). Met betrekking tot glasisolatie zijn de woningen voor het grootse deel geheel
voorzien van dubbelglas. Meer informatie over de kenmerken van de woningen kon
gevonden worden op pagina 1 van sheet 3 van bijlage 5 en in hoofdstuk 4, waar de
daadwerkelijke analyse wordt verantwoord.

Naast verschillende typen woningen zijn in Achtse Barrier-Hoeven de volgende functies
gelegen: een buurtwinkelcentrum, een seniorenwoon -zorgcomplex, twee basisscholen,
een woonwagenkamp en een complex genaamd De Mortel. In De Mortel is een
(zaal)sporthal, een jongerencentrum en een vrijetijdsaccommodatie (VTA) met een b a r
en verschillende ruimtes voor buurtactiviteiten gevestigd. De sporthal wordt gebruikt
voor schoolgymlessen en door sportverenigingen. Beide basisscholen beschikken over
voorzieningen als een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang . Figuur 3.5 toont een
luchtfoto van de wijk waar de verschillende voorzieningen op aangegeven staan. In het
winkelcentrum aan de Ardèche/aan zijn de volgende zaken aanwezig: een filiaal van
bibliotheek Eindhoven, een bloemist, een supermarkt, een kaaswinkel', een slager, een
bakker, een slijterij, een videotheek/kiosk, een drogisterij, een kapper, een cafetaria en
een Chinees-Indisch restaurant. De buurt Hoeven kent relatief veel kleine speeltuinen,
grotere grasvelden en onder groen, dit is te zien op de kaart in bijlage 2. Hiermee zijn
er voldoende speelvoorzieningen gecreëerd voor kinderen tot 10 jaar (Kerkwijk, 20080).

Remaking .he Way We Make eitie5
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Eigen bewerking van luchtfoto's
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gemeente Eindhoven

Figuur 3.5: De buurt Achtse
Barrier-floeven. De rode li;n
duidt het Savoiepad aan, een
fietspad dat dwars door de
buurt loopt.
1- Winkelcentrum Ardèche/aan
2- Woon-zorgcomplex
Cantershoei (1994)
3- Complex De Mortel
a- VTA De Mortel
b- Sparthal Achtse Barrier
4- Centraal Wonen Lismortel
5- Basisschool De Klim Op
6- Braakliggend terrein
(stond een basisschool)
7- Salto- Jenaplanschool
VierRing
8- Woonwagenkamp Brestlaan
9- Langgevelboerderi; De
Kaaihoei
(monumentaal, 1750)

3.2.2 Sociaal-economische kenmerken
Achtse Barrier-Hoeven heeft 4.316 inwoners met een ongeveer evenredige verdeling
van mannen en vrouwen. 1 1,7% van de inwoners zijn kinderen tot 10 jaar, 14,7%
jongeren tussen de 10 en 19 jaar en 7,8% zijn 65-plussers (BiO, 2008; bijlage 3). Er
woont een relatief kleine groep niet-westerse allochtonen ten opzichte van andere
buurten in de gemeente Eindhoven (9,1%) die zich gemakkelijk invoegt en aansluiting
vindt bij andere bewoners (Kerkwijk, 20080). In de buurt zijn wel relatief veel
eenoudergezinnen (6,6%) en mensen met aan laag opleidingsniveau (43%) vergeleken
met andere buurten in Eindhoven (Ien Calen (red.), 2008). Voor de lokale economie is
buurtwinkelcentrum Ardèchelaan een sterke impuls. Verder is er voor bedrijvigheid
aan huis voldoende ruimte en initiatief (Kerkwijk, 2008). Zo staan er bij de Kamer van
Koophandel ongeveer 150 bedrijfjes in Achtse Barrier-Hoeven geregistreerd.

Volgens de buurtthermometer (Ien Calen (red.)) is het een normale buurt met gemiddelde
totaalscores die geen aanleiding aan de gemeente geven om tot actiegebied
te benoemen (met de bewoners van een actiegebied wordt er een buurtcontract
opgesteld en zet de gemeente het dubbele van het standaard buurtbudget en
middelen in om de buurt aan te pakken (Kerkwijk, 2008)). Wel meldde René Kerkwijk

(2008), senior medewerker woonomgeving en aanspreekpunt voor onder andere
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de wijk Achtse Barrier vanuit de gemeente, dat de statistieken niet alles zeggen en
niet altijd even representatief zijn voor het werkelijke beeld. Dit komt onder andere
door de gehanteerde methoden bij het samenstellen van de gegevens. Ook kan het
zo zijn dat bewoners bepaalde zaken niet melden bij de gemeente, zogenaamde

Customer Re/ations Management, CRM-meldingen. Het is namelijk bekend dat vaak
de meer vermogende buurten eerder zulke meldingen zullen doorgeven, door
bijvoorbeeld betere contacten, terwijl dit in de werkelijkheid niet betekent dat het een
problematische buurt is. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een hogere tolerantie
onder de bewoners, zodat er geen melding wordt gedaan en de signalering bij
gemeente afneemt (Kerwijk, 2008). Zo scóort Achtse Barrier-Hoeven namelijk erg positief
met betrekking tot aangiften van drugs- en drankoverlast, bij de politie zijn er dus
relatief weinig meldingen gedaan, namelijk slechts 0,2 per 1000 inwoners (Ien Calen
(red.), 2008), maar dat kan dus komen door een hogere tolerantie onder de bewoners,

iets wat niet altijd als positief gezien kan worden.

De grootse problematiek die de buurt kent, is de grote groep jongeren tussen de 14
en 16 jaar die voor overlast en vandalisme van de openbare ruimte zorgt. Volgens
Kerkwijk (2008) zijn de jongeren moeilijk te bereiken, doordat er geen raakvlakken
meer tussen jongeren en ouderen zijn. De korte openingstijden en het soort activiteiten
van het jongerencentrum schieten daarin ook tekort. In de buurt zijn veel hangplekken,
maar onder de jongeren is er behoefte aan een legale hangplek.

Bovendien is de participatiegraad in buurtorganisaties onder de bewoners erg laag en
zijn er weinig vrijwilligers, dit komt mede doordat er relatief veel tweeverdieners in de
buurt wonen. Kerkwijk merkt dat ook in het leefbaarheidsteam van de Achtse Barrier.
De bijeenkomsten worden slecht bezocht en draaien slecht: zo heeft de gemeente de
leiding maar moet het team eigenlijk functioneren door de bewoners. Ook merkte
Kerkwijk op dat er een hoge eenzaamheid bekend is onder de alleenstaande ouders
en de alleenwonenden in de huur HAT-woningen, maar het is slecht in beeld te krijgen
hoe groot deze is. Ondanks de lage betrokkenheid onder de bewoners, kent Achtse
Barrier-Hoeven wel een positief sterke samenwerking onder de basisscholen en andere
dienstverlenende partijen. Zo hebben ze de verkeersveiligheid aangepakt en zijn ze
van plan om de samenwerking door te zetten op andere thema's (Kerkwijk, 20080).

Ten slotte woonwagenkamp BrestJaan: het staat bekend als het hardnekkigste kamp
van Eindhoven en het is meerdere keren in opspraak gekomen. Zo kent het geen
integratie met de rest van de buurt, wat deels veroorzaakt wordt door de introverte
ligging van de locatie. Ook heeft het kamp een negatieve invloed op de naastgelegen
woningenblokken aan en rondom de Rouen/aan, door het aantrekken van familiebanden.
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Zodoende vormen het woonerf rondom Rouenlaan en het woonwagenkamp de rotte
appel van de buurt (Kerkwiik, 2008).

3.2.3 Prognose toekomstige ontwikkeling
Betreffende de buurt Achtse Barrier-Hoeven zijn er een paar bouwkundige projecten
in de voorbereidingsfase. Volgens Kerkwijk (2008) zal de Fransebaan in 2009-2010
opnieuw worden geasfalteerd. Ook zal, in combinatie met een van de basisscholen in
De afkorting SPIL staat
voor SPelen-Integreren-Leren.
Spilcentra zijn onfwikkelingsgerichte centra in Eindhoven
voor kinderen tussen de 0 en
12 jaar op het gebied van
educatie,
spelen,
opvang,
ontwikkelingsstimulering
en
opvoedingsondersteuning (Gemeente Eindhoven, gd).

de buurt, een SPIL-centrum ontwikkeld gaan worden voor het noordelijke gedeelte van

I·

de wijk Achtse Barrierl. Daarnaast zal de VTA misschien worden overgenomen door
een van de woningcorporaties, waardoor de sporthal waarschijnlijk zal verdwijnen,
aangezien Sportcomplex Eindhoven Noord in de directe nabijheid van de wijk is
gevestigd (overzijde van de Marathonloop). Als de VTA door de overname ook noor
een locatie buiten de wijk verplaatst zal worden, zal dot een bedreiging voor de wijk
zijn (Kerkwijk, 20080).

De regenwaterafvoer in Achtse Barrier-Hoeven zal, wat betreft de gemeente, niet
afgekoppeld worden van het riool. Volgens Ger Renkens (2008), beleidsmedewerker
water bij de gemeente, vraagt een dergelijk afkoppelingsproject een investering van
10 tot 20 miljoen euro en twee keer twee jaar voor de voorbereiding en de uitvoering.
In Eindhoven zijn er wel gebieden die worden afgekoppeld, moor door hoort Achtse
Barrier-Hoeven niet bij. Tevens meldde Renkens dot rioolbuizen ongeveer 60 jaar
meegaan, de rioolbuizen in de case zijn dus nog niet toe aan een vervangingsbeurt.

Uit de bevolkingsprognose voor 2020 van de gemeente Eindhoven (Vissers (red.), 2008)
volgt dat er een bevolkingafname van 6,6% in Achtse Barrier-Hoeven is voorspeld.
Deze afname wordt verwacht door het feit dat de kinderen die nu nog bij hun ouders
wonen, het huis uit zullen gaan en dat de ouders alleen in de woning achterblijven.
Het percentage jongeren zal dus afnemen en het percentage ouderen toenemen: het
aandeel SS-plussers zal namelijk groeien met meer dan 25%. Door de afname van het
aandeel jongeren wordt verwacht dat de jongerenoverlast zal afnemen (Vissers (red.)),
maar dat zal nog niet op de korte termijn zijn, daarom blijven de jongeren in de buurt
alsnog een belangrijk aandachtspunt (Kerk wijk , 2008). De basisscholen merken al wel een
inkrimping in leerlingenbestand (Kerkwijk; van der Voort, 2007).

Een andere bedreiging voor Achtse Barrier-Hoeven is de landelijke tendens van
bloemkoolwijken, namelijk een dreigende verloedering en een afnemende sociale
controle (Kerkwijk, 20080). Een belangrijk punt voor de sociale cohesie in de buurt is dan
ook de ontwikkeling in de betrokkenheid onder de bewoners. Wat betreft de rotte
appel van de wijk, wil Kerkwijk (2008) dat gedeelte van de buurt tot actiegebied bij
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de gemeente aanmerken. Hij is van mening dat extra inspanningen en een integrale
aanpak noodzakelijk zijn om er veranderingen in te brengen.

Volgens de buurtanalyse (Kerkwijk, 20080) kunnen er kansen voor de buurt gecreëerd
worden als:
• Het leefbaarheidsteam een andere opzet krijgt;
• Er vernieuwende manieren worden toegepast om verschillende doelgroepen te
bereiken en te betrekken bij ontwikkelingen;
• De samenwerking tussen basisscholen, winkeliers van de Ardèchelaan en andere
partijen voor ontwikkelingen als het SPIL-centrum verder benut wordt;
• Het beheer van stukjes openbare ruimte aan bewoners overgedragen wordt.

Bovenstaande punten zijn interessant om mee te nemen in het vervolg van
dit afst,u deeronderzoek om te kijken hoe ze te verweven zijn in mogelijke
duurzaamheidsmaatregelen, aangezien het bij duurzaamheid ook om de mens gaat.
Daarnaast biedt het braakliggend terrein, dat centraal in de buurt ligt, en het opnieuw
asfalteren van de Fransebaan mogelijkheden om duurzame voorzieningen voor de
gehele buurt te creëren.
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Na de algemene omschrijving van de case in het vorige hoofdstuk, volgt in dit hoofdstuk
de daadwerkelijke analyse van de case Achtse Barrier-Hoeven. De eerste paragraaf
geeft een beschrijving van de case als een systeem volgens de systeembenadering.
Vervolgens bevat paragraaf 4.2 een samenvatting van de verantwoording van de
aanpak van dataverzameling, voor de complete verantwoording wordt u verwezen
naar bijlage 4. In deze bijlage wordt uitgebreid het dataverzamelingsproces en
de data die per fysische stroom is verwerkt toegelicht. Paragraaf 4.3 omschrijft de
kwantitatieve analyse van het verzameld materiaal en worden tevens de datasheet
en MFA model van de case als systeem gepresenteerd. Ten slotte geeft de laatste
paragraaf de kwalitatieve analyse van de case in de vorm van een sterkte-zwakteanalyse.

4.1 Systeembeschrijving
Om de case duidelijk als een systeem af te bakenen, is de statistische buurtindeling
van de gemeente Eindhoven aangehouden voor het begrenzen van het systeem. Dit
betekent dat het systeem Achtse Barrier-Hoeven de volgende systeemgrenzen kent:
aan de westkant van de buurt vormt de beek Ekkersrijt de grenslijn, de geluidswal
de noordelijke grens, aan de oostzijde de Huizingalaan en in het zuiden vormen de
Roubaixlaan en een gedeelte van de Chamonixlaan de grens. Door het aanhouden
van de voorgeschreven gemeentelijke indeling, is het verzamelen van gegevens bij de
gemeente soepeler gegaan.

Binnen het systeem kan een aantal entiteiten gedefinieerd worden die met elkaar

Remaking the Way We MCike eities

[37]

Hoofdstuk 4

samenhangen: de 1671 woningen, winkelcentrum Ardèchelaan, de twee basisscholen,
woon-zorgcomplex Cantershoef, woonwagenlocatie Brestlaan en complex De Mortel
met de vrijetijdsaccommodatie (VTA) en de sporthal. De entiteiten beïnvloeden elkaar
en kunnen elkaar aanvullen op een bepaalde behoefte, zo gaan de bewoners van de
woningen voor de dagelijkse boodschappen naar het winkelcentrum, de kinderen gaan
naar de scholen voor onderwijs en heeft het woonwagenkamp een negatieve invloed op
de buurt.

Als directe omgeving van het systeem kunnen de andere twee buurten in de Achtse
Barrier genoemd worden. Bewoners uit de andere twee buurten kunnen natuurlijk ook
in winkelcentrum Ardèchelaan terecht voor hun boodschappen en een aantal kinderen
van buiten de buurt staan juist ingeschreven bij een van de twee basisscholen in
Hoeven. Behalve de andere twee buurten, zijn er nog andere omgevingsentiteiten te
benoemen zoals de rest van de gemeente Eindhoven en zelfs Nederland. Daarnaast
zijn de bewoners van Hoeven voor niet-dagelijkse consumptiegoederen, zoals kleding
en huishoudelijke apparaten, afhankelijk van bijvoorbeeld winkelcentrum Woensel of
de binnenstad van Eindhoven. Ook heeft de meerderheid van de werkende populatie
van de buurt elders in Eindhoven of in een andere stad haar baan en moeten scholieren
voor een middelbare school buiten Hoeven zijn. Bovendien zijn de huishoudens voor
zaken als drinkwater, energie en riolering op grotere systemen aangesloten, zoals het
leidingennetwerk.

De buurt Hoeven is dus van veel verschillende omgevingsentiteiten afhankelijk. De C2C
filosofie richt zich op het sluiten van de kringlopen van een systeem, zodat het systeem
zelfvoorzienend kan zijn en niet meer afhankelijk is van zijn omgeving en zijn omgeving
niet meer (nadelig) beïnvloedt. Hoofdstuk 5 gaat hier verder op in en behandelt de
mogelijkheden om de afhankelijkheid van de omgevingsentiteiten van de case uit te
schakelen. De volgende paragraaf beschrijft hoe data betreffende het systeem is
verzameld en verwerkt.

4.2 Verantwoording dataverzameling en -verwerking
Voor het verzamelen van data zijn drie methoden toegepast. Eén methode was het
verzamelen aan de hand van eigen observaties en navraag in de buurt, de tweede was
door betrokken instanties en/ of bedrijven te benaderen en tot slot is gebruik gemaakt
van bestaande onderzoeksrapporten en internet. De leidende werkwijze hierin was om
eerst de data specifiek over de buurt Achtse Barrier-Hoeven te zoeken. Indien dit voor
bepaalde onderwerpen niet mogelijk was, is er gekeken of de informatie op wijkniveau
van de Achtse Barrier verkrijgbaar was. Ging dat ook niet, dan werd gezocht naar
statistieken op het niveau van de gemeente Eindhoven en als laatste optie is er
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teruggevallen op Nederlandse gemiddelden. De zoektocht in het verzamelen van data
verliep aldus voor ieder type data van het eerst proberen op systeemniveau, naar het
vervolgens te proberen op een alsmaar toenemende omgevingsschaal met als grootste
niveau Nederland.

Er zijn verschillende typen data verzameld: aantallen met betrekking tot de inwoners,
huishoudens, woningen en typen huishoudens en woningen. Om alle woningen en
woningtypen te kunnen inventariseren is er meerdere malen door de buurt gelopen.
Bovendien is de buurt Achtse Barrier-Hoeven onderverdeeld in zeven subsystemen
om de inventarisatie stelselmatig aan te pakken. De grenzen van deze subsystemen
zijn gebaseerd op de woonervenstructuur van de buurt en vormen zo clusters van een
aantal straten bij elkaar tot subsystemen. De eerste pagina van bijlage 6 bevat een
piaHegrond van de buurt Hoeven waar de subsysteemgrenzen op aangegeven staan.
Ook zijn de woningen naar classificatie ingekleurd en zijn de voorzieningen in de
buurt als andere bebouwing/ entiteit aangegeven. De andere pagina's van bijlage 6
bevatten kaarten ingezoomd op subsysteem niveau. Daarnaast zijn gegevens over de
verschillende voorzieningen en data per fysische stroom, namelijk water, energie, afval
en mobiliteit, verzameld.

Tabel 4.1, verspreid over de volgende twee pagina's, geeft weer welke typen data
er is verzameld: van welk schaalniveau de betreffende data is en van welke bron
het afkomt. Daarnaast toont het hoe die data is verwerkt en in welke bijlage of
datasheet het terug te vinden is. De laatste kolom van de tabel bevat opmerkingen,
opvallendheden en/of gemaakte aannamen betreffende de dataverwerking. De
tabel kan worden gezien als een samenvatting van de complete omschrijving van het
dataverzamelings- en verwerkingsproces die bij dit verslag is opgenomen als bijlage 4.

4.3 Kwantitatieve analyse
Het hiervoor beschreven dataverzameling- en verwerkingsproces heeft geleid tot een
datasheet van de case Achtse Barrier-Hoeven als systeem en dient als basis voor het
opstellen van een Material Flow Analysis (MFA) model van de case. Op pagina 42
wordt het gedeelte van het gehele systeem getoond, de complete datasheet waar
de gegevens ook per subsysteem en per entiteit worden gegeven, is opgenomen als
sheet 1 van bijlage 5. In subparagraaf 4.3.1 wordt de datasheet nader verklaard en
subparagraaf 4.3.2 presenteert het MFA model.
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te vinden In

Soort data

Niveau

Iron (nen)

Verwerlct tat

Te",~

Aantal inwoners: 4.316

ABH

BiO (2008) Buurtstatistiek 2007

-

Bijlage 3

Typen huishoudens

ABH

BiO (2008) Bwrtstatistiek 2007

Verdeling bewoners over huishoudens

Sheet 2, bijlage 5

Woningclassificaties

ABH

Gebaseerd op: Waarderingskamer

Omschrijving van negen woningtypen

Bijlage 4

Onderverdeling subsystemen en kaarten

Bijlage 6

(2008) WOZ-Kiosk WOZ-Object
Aantal woningen: 1.671

ABH

Eigen inventarisatie

met I'IOningen ingekleurd naa r type
Aantal woningen naar type

ABH

Eigen inventa risotie

Kenmerken en aanta lIen woningen naa r

Pa g. 1, sheet 3,

type en subsysteem

bijlage 5

Naa r ratio verdeeld met meest

Verdeling huishoudens naa r type

Sheet 4, bijlage 5

aannemelijke verhoudingen

huishouden en woning

per subsysteem
ABH

Huishoudens naar type
hu imou den en won in g

Huishoudens en personen per Subsubsysteem

systeem

----

Data huur-woningen

Naa r ratio verdeeld ten opzichte van
I geheel

Huishoudens naa r type huishouden en

Sheet 1, bijlage 5

woning en~anta I perso~en .per subsyteem ~

systeem

ABH

(websites) Woningcorporaties

Informatie over en aanta I huurwoningen

ABH - NL

Diversen, zie lijst informatiebronnen en

Kenmerken en gegevens voorzieningen

Pa g. 2, sheet 3,
bijlage 5

Data voorzieningen

Sheet 5, bijlage 5

sheet 5, bijlage 5
Waterverbruik huishoudens

Nt

TNS NIPO (2008) Watergebruik thuis

Waterverbruikcijfers naa r huishoudgrooUe Sheet 2, bijlage 5

2007
Waterverbrui<. voorzieningen ABH - NL

Diversen, zie lijst informatiebromen en

Waterverbruik per voorziening

Hoeveet.eid

afval~ter

naar NL

TNS NIPO (2008) Watergebrui<. thuis

NL

Artikel 22 Wvo en het Besluit
vervuilingswaarde ingenomen

Gas- en elektriciteitsverbruik ABH

NRE draaitabel (sheet 7, bijlage 5)

NL

Energiecentrum MKB (sheet 6, bijlage 5)

ABH -

CURE

Afva Isorteerana Iyse

EHV
EHV

huishoudelijk restafval
Mobiliteit: autogebruik
Ha Itevertrekstaten sta dsbus

Ingenomen

Sheet 6, bijlage 5

~ter

Gem iddeld jaa rverbruik per woning/

Sheet 8, bijlage 5

EHV
ABH

Onderscheid energieverbruik per winkel in

Pag. 1, sheet 5,

wiokekentrum

bijlage 5

Gemiddeld hoeveelheid resto, gft-, papier- Pag. 1, sheet 9,
en glasafva I per adres

EHV
Grof huishoudelijk afval

Sheet 6, bijlage 5

entiteit op subsysteemniveau

voorzieningen
Huishoudelijk afval

~terverbrui<.

0,023 vervuilingseemeden per m 3
~ter

per straat
Kengetallen energieverbruik

2% aftrek van

2007

riolering
Afva I~tercoëfficiënt

Sheet 5 en 6,
bijlage 5

sheet 5, bijlaae 5

CURE (sheet 10, bijlage 5)

bijlage 5

Gemiddeld hoeveelheid grof afval per

Sheet 9 en 10,

adres

bijlage 5

Bureau Milieu & Werk (2006) Gemeente

Informatie samenstelling hUishoudelijk

Pag. 1, sheet 9,

Eindhoven Afva lsorteerana Iyse 2006

restafval

bijlage 5

Van der Hoeven (red.) (2006) BiO-

Energieverbruik door benzineverbruik

Pa g. 2, sheet 9,

rapport 1032

inwoners

bijlage 5

Comexx ion. n I

Energieverbruik door dieselverbruik

Pa g. 2, sheet 9,

1

stadsbus lijn 1 van en naar Achtse Barrier

bijlage 5
Pag. 2, sheet 9,

Openba re verlichting

ABH

Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke

Elektriciteitsverbruik door openba re

Ontwikkeling en Beheer

verlichting

bijlage 5

Openbare

ABH

Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke

-

Pag. 2, sheet 9,

-

Pag. 2, sheet 9,

groenvoorzieningen
Grondwaterstand

Ontwikkeling en Beheer
ABH

Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke

bijlage 5

Ontwikkeling en Beheer
Neerslag

EHV

KNMI, maand en jaarsommen neerslag

bijlage 5
Hoeveelheid neerslag in ABH

Eindhoven

Tabel 4. r: Samenvatting van de verantwoording van het dataverzame/ings- en verwerkingsproces.
(ABH= Ach/se Barrier-Hoeven, EHV= Eindhoven, NL= Nederland.)
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Oj)f1!elidngj gemaakte --.namen

Alle 4.316 inwoners wonen in de woningen; bewoners woon-zorgcomplex

(± 100 personen) en woonV«:! genkam p (±30 personen) dus niet mee gnomen
Inventa risatie aanta I woningen via classificaties en onderverdeling
subsystemen gedaan
In het systeem zijn evenveel woningen als huishoudens, dus geen leegstand

ON lismortel70 volwassenen en 50 kinderen; HAT-eenheden relatief veel
eenpersoonshuishoudens

Aandeel hWrwoningen neemt af in vergelijking met 2005
Weinig data ontvangen door eigen navraag bij betreffende voorzieningen,
opmerkingen bij datasheet vermeld

Geen eenduidige kengetallen beschikbaar over watergebruik door bedrijven
2% gebaseerd op 1% thee en koffie en 1% water drinken
Alle functies in de case vallen onder dezelfde afvalwatercoëfficiënt categorie
Geen cijfers te achterhalen van waon-zorgcomplex
Groot verschil (+ 2 miljoen kilowattuur =250%) werkelijk elektriciteitsverbruik
volgens NRE en berekend verbruik via kengeta lIen
Geen onderscheid in wel/geen containers op een adres, gezien kengetal
gewicht afvalzak ongeveer gelijk aan gewicht container
Kan zijn dat er ook een deel eigenlijk bedrijfsafval is
Wellicht wardt glasafval te weinig gescheiden, twijfel of cijfers nog wel
representatief genoeg zijn voor huidige situatie
Geen onderscheid diesel/benzine auto
Bus moet van/naar centraal station EHV naar/van ABH, volledige lengte van
traject gepakt en niet alleen het gedeelte in ABH

-

Volgens beleidsmedewerker van de gemeente geen gebied met
wateroverlast problemen

-
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Totoal .I.ktriciteitsverbruik woningen

Totaal dired huishoudeli jk en"rgieverbruik

[GJJ
[klOnJ

86.433
6,09

IkWhJ 6.430.700
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"
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"
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Tabel 4.2: Data uit de systeemanalyse van de case Achtse Barrier-Hoeven.
(m3= kubieke meIer, MJ= megaiou/e, GJ= gigaiou/e, kWh= kilowattuur, kg= kilogram,
vervuilingseenheid.)
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lon= 1000 kg, klon

1000 Ion, v.e.=

Casestudy: systeemanalyse

4.3. t Dalasheel
Eerst nog een opsomming van de punten die tijdens het verwerken van de data opvielen
en belangrijk zijn om mee te nemen in het vervolg van dit afstudeeronderzoek:
• De woningen in Achtse Barrier-Hoeven scoren gemiddeld niet slecht ten opzichte
van een gemiddelde Nederlandse woning qua energieverbruik:

I GemIcIdeIde-a.g

Achtse Ianier-H_n

IGaswrbrullc

(Mil ... C. . . ool, 2008)

VerschI

I

1.642 m

1.652 m

•

-0,60%

...

3.848 kWh

3.402 kWh

13,10%

IelelctriciNits-mn./k I

•

CPemldcleld NedetIc.KI.. woning

Tabel 4.3: Verge"lkmg energIeverbruIk tussen een gemIddelde wonmg UIt de case en een gemiddeld
Nederlanclse woning.

Vooral het gasverbruik is positief, omdat dit betekent dat in de woningen in Achtse
Barrier-Hoeven niet méér wordt gestookt, ofwel de woningen verliezen niet meer
warmte, dan een gemiddeld Nederlandse woning. Gezien dit punt is het verbeteren
van de isolatie van de woningen geen hoognodig verbeteringspunt.
• Het aandeel huurwoningen is aan het afnemen. In 2005 waren volgens de
gemeente 703 (41,9%) huurwoningen (BiO, 2008) en volgens de inventarisatie van
dit onderzoek zijn er nu 591 huurwoningen in Achtse Barrier-Hoeven, het aandeel
huurwoningen is daarmee gezakt naar 35,4%. In de afgelopen drie jaren zijn
dus ruim 1 00 huurwoningen verkocht en van woningcorporatie Trudo (2008) is
bekend dat ze haar eengezinswoningen marktconform gaat verkopen en de
meergezinswoningen via het Slimmer Kopen formule 1. De ontwikkeling in verkoop
van huurwoningen kan nadelig zijn voor de case, omdat woningcorporaties meer
mogelijkheden hebben om hun woningen te verbeteren dan particulieren en ook een
groter aantal woningen per keer kunnen aanpakken.

1- Het Slimmer Kopen houdt
in dot kopers met korting op
marktwaarde
een
woning
kunnen kopen moor bij verkoop
het moeten terugverkopen aan
Trudo, waarbij een deel van
de woordeontwikkeling wordt
toegekend aan Trudo.

• Het elektriciteitsverbruik van winkelcentrum Ardèche/aan is interessant om nader
te onderzoeken naar waarom het zo noog is en zoveel verschilt (250% meer)
met een verbruik dat is berekend aan de hand van kengetallen. Aangezien
het elektriciteitsverbruik van het winkelcentrum ongeveer 30% is van het totale
elektriciteitsverbruik van het gehele systeem, kan met uitvoeriger onderzoek in het
verbruikspatroon van de winkels wellicht een vermindering in elektriciteitsverbruik
worden teweeggebracht. In het kader van dit afstudeeronderzoek zal op dit punt
niet verder ingegaan worden omdat het vooral gericht is op woningen.
• Het energieverbruik door het woonwagenkamp is ook opmerkelijk hoog. De
woonwagenlocatie met veertien woonwagens verbruikt namelijk ongeveer
net zoveel gas als het winkelcentrum (respectievelijk 60.077m 3 en 57.774m 3 )
en ongeveer de helft van de hoeveelheid elektriciteit als het winkelcentrum
(respectievelijk 140.719kWh en 3.030.781 kWh). Als het gemiddeld verbruik
per woonwagen wordt berekend dan volgt daaruit de volgende gegevens: voor
het gasverbruik 4.291 m 3 en voor het elektriciteitsverbruik 10.051 kWh. Hieruit
blijkt dan dat een woonwagen op de Brestlaan 2,6 keer meer gas als elektriciteit

Remaking Ihe Woy We Make eilies

[43J

Hoofdstuk 4

verbruikt ten opzichte van een gemiddelde woning in Achtse Barrier-Hoeven .
• Tot slot de opmerking dat in dit onderzoek nauwelijks iets over het waterverbruik
kan worden gezegd, aangezien het niet casespecifleke cijfers betreft. De data van
het huishoudelijk watergebruik zijn Nederlandse gemiddelden en de verbruikscijfers
van de voorzieningen zijn grotendeels bepaald met kengetallen. Dit geldt ook met
betrekking tot de cijfers over de mobiliteit, omdat die gebaseerd zijn op grove
aannamen.

In de complete datasheet is het mogelijk om de zeven subsystemen onderling met
elkaar te vergelijken. In onderstaande tabel staat het energieverbruik per subsysteem
overzichtelijker naast elkaar en worden de verbruikcijfers ten opzichte van het
systeemgemiddelde gewaardeerd. Tevens toont de tabel de kenmerken per subsysteem.

Suboysteem A
Suboysteem B

IIC""JnClC'IOW'"

Suboysteem C
Suboysteem D
Sub.ysteem E
Sub'Ysteem F

Tabel 4.4: Vergelijking gemiddeld energieverbruik woningen tussen subsystemen onderling.

Uit tabel 4.4 volgt dat de subsystemen met alleen koopwoningen en veelal grotere
woningen gemiddeld per woning meer energie verbruiken dan de subsystemen met
kleinere woningen, zoals beneden-jbovenwoningen en appartementen. Tevens kan er
geconcludeerd worden dat het bouwjaar van de woningen geen invloed heeft op het
verschil in energieverbruik.

Om het totale energieverbruik van het systeem te kunnen berekenen, zijn de cijfers
betreffende het gasverbruik, elektriciteitsverbruik en benzine-jdieselverbruik door
mobiliteit omgerekend naar dezelfde energie-eenheid, namelijk giga-joule (GJ). Deze
zijn berekend met behulp van de verschillende verbrandingswaardes, deze waardes
staan vermeld op sheet 6 van bijlage 5. Een belangrijk punt dat hier gemeld moet
worden, is dat bij het bepalen van het totale energieverbruik van deze casestudy
alleen wordt uitgegaan van de directe energie. Dit betekent dat de energie die nodig
is om bijvoorbeeld benzine te produceren of om elektriciteit op te wekken niet wordt
meegenomen. Het gaat dus om de energie die de bewoners direct gebruiken om te
kunnen wonen in de wijk of door mobiliteit van en naar de wijk te kunnen verplaatsen.
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Daarnaast is ook de CO 2 (koolstofdioxide) uitstoot door het gasverbruik in de wijk en
mobiliteit door de wijk uitgerekend. De gebruikte berekeningen zijn ook te vinden op
sheet 6 van bijlage 5. Met het berekend totaal van CO 2 door direct energieverbruik
kan de CO 2 uitstoot per inwoner van Achtse Barrier-Hoeven worden bepaald. Voor de
andere afvalstromen in het systeem, het huishoudeli,j k afval en afvalwater, is hetzelfde
mogelijk om deze per inwoner te berekenen, zodat de vervuiling die in het systeem
wordt geproduceerd per inwoner in kaart is gebracht, zie onderstaande tabel.

co,_
A~

V

.......

2007 Vervullng ..... i n _
2,43 ton
47,74 ton
~
1 09 ' .e.
0,71 ton

Tabel 4.5: Vervuiling per inwoner van systeem Achtse 8arrier-Hoeven. (Eén vervuilingseenheid (v.e.) komt
overeen met het ;aarli;kse verbruik van 49,6kg zuurstof dat komt ki;ken bi; het zuiveren van het afwater
van één persoon.)

4.3.2 MFA model
Met de datasheet als basis en de symboliek uit de MFA, zoals weergegeven in
paragraaf 2.3.3 op pagina 22, kan de kwantitatieve systeemanalyse gemodelleerd
worden tot een MFA model van de case Achtse Barrier-Hoeven als een systeem. Op
deze manier is het mogelijk om de complexe realiteit van het systeem te st'r uctureren
en weer te geven in een versimpeld totaaloverzicht. Op pagina 47 is het MFA model
van Achtse Barrier-Hoeven te zien, een groter formaat van het model is opgenomen in
bijlage

7. Als extra informatie staan in de procesboxen tussen haakjes wie of wat dat

proces uitvoert. In het model zijn de entiteiten woon-zorgcomplex Cantershoef en het
woonwagenkamp achterwegen gel-aten. Daarnaast zijn de subsystemen als blaek boxen
weergegeven.

4.4 Kwalitatieve analyse
De casebeschrijving in hoofdstuk 3 en voorgaande kwantitatieve systeemanalyse
vormen het uitgangspunt voor de kwalitatieve analyse. De analyse is uitgevoerd als
een sferlcfe-zwalcfe-analyse, ook wel bekend als een SWOT-analyse. In een SWOT
worden de sterke punten (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities)
en bedreigingen (Threats) van het te analyseren object beschreven om zo tot een
bepaalde strategie te komen. Voor dit onderzoek is de SWOT op de volgende pagina
geformuleerd waarin Achtse Barrier-Hoeven het object is en duurzaamheid van de buurt
het belang.

In de sterkte-zwakte-analyse valt op dat er zeker kansen liggen die benut kunnen
worden voor de verbetering van de duurzaamheid, al dan niet volgens de C2C filosofie,
van Achtse Barrier-Hoeven. Met het uitvoeren van de kansen is het mogelijk een aantal
van de zwaktes van de buurt om te zenen tot sterke punten en de duurzaamheid van
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de buurt te verbeteren. Door bestaande problemen, zoals de jongerenoverlast of
parkeeroverlast, aan t~ pakken in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen, kan
er op alle drie de W's, Welzijn, Wereld en Welvaart, winst behaald worden voor de
leefbaarheid en levensduur van de buurt. Op welke manieren dat kan, komt in het
volgende hoofdstuk aanbod.

I

HulpVDI

SchadeliIk

voor de duun:_mheid van de bUUt1
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Iwaktes

Grootschalig groen- en waterstructuur

c
e
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Ë
I I
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!
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Lage betrokkenheid onder bewoners
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Aanwezigheid woonwagenlocatie
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Figuur 4.2: SWOT-onolyse van het verduurzamen van de buurt Achtse Barrier-Hoeven.
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Figuur 4.1: MFA model van het geanalyseerd systeem Achtse Barrier-Hoeven (minus woon-zorgcomplex
Cantershoei en woonwagenkamp Brestlaan).
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HOOFDSTUK 5

Ver-cradle-ing van de case

Op basis van de casestudy beschreven in hoofdstuk 3 en 4, beschrijft dit vijfde
hoofdstuk de mogelijkheden om de case te kunnen verduurzamen. Als input voor
hoofdstuk 5 is literatuur over duurzame stedelijke vernieuwing van woonwijken gebruikt
en is gesproken met experts in hetzelfde onderwerp. Achtereenvolgens komen de
volgende paragrafen aan bod: paragraaf 5.1 beschrijft de bevindingen uit de
literatuur over duurzame stedelijke vernieuwing, paragraaf 5.2 bevat de omschrijvingen
van de drie meetings met experts en de visies van die personen, paragraaf 5.3
geeft, naar aanleiding van de expert meetings, een strategie voor hoe de case

C2C kan worden aangepakt en ten slotte presenteert paragraaf 5.4 opzetten van
procesplannen voor het uitvoeren van een dergelijke strategie.

5.1 Duurzame stedelijke vernieuwing
Er is weinig 'l iteratuur over duurzame stedelijke vernieuwing van woonwijken in
Nederland beschikbaar, maar van dat geringe aantal is wel een paar publicaties
bruikbaar voor dit afstudeeronderzoek. Wel moet hierbij worden vermeld dat in
de publicaties het om herstructureringsopgaven van (vroeg)naoorlogse woonwijken,
wijken waar de fysieke en sociale kwaliteit van de wijk ernstig onder druk staan,
gaat. De problematiek in deze wijken is vele malen groter dan die in de casestudy en
voornamelijk op sociaal vlak, maar dat neemt niet weg dat de proceservaringen van
die herstructureringsopgaven van toepassing kunnen zijn op vernieuwingsopgaven van
laatnaoorlogse wijken ars bloemkoolwijken.

Het belangrijkste punt dat uit de literatuur naar voren komt, is dat herstructurering
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en/of stedelijke vernieuwing altijd maatwerk is, doordat lokale omstandigheden
de mogelijkheden en ambitieniveau van een ontwikkeling bepalen. Kant en klare
standaardoplossingen bestaan niet, maar praktijkvoorbeelden tonen wel de
wimt die behaald kan worden door een integrale aanpak van natuur en milieu in
herontwikke'lingsplannen (Kelfkens (red.), 2000). In dergelijke aanpakken wordt vaak
gekeken naar bouwkundige thema's als energie, water, verkeer, ruimtegebruik, groen
en levensduurverlenging. Aanvullende thema's die tegenwoordig door de C2C filosofie
ook in duurzame ontwikkeling leven maar in dat rijtje ontbreken, zijn de onderwerpen
materiaalj afval en het diversiteitrespect (in natuurlijke en menselijke elementen).
Duurzame stedelijke vernieuwing kent dus vele thema's, waardoor het per situatie om
een andere integrale oplbssing vraagt.

In de publicatie die door Kelfkens (2000) is samengesteld, worden de volgende twaalf
tips voor duurzame herstructurering aan de praktijk meegegeven:

Proces:
1-

Integreer duurzaamheid in de p'l anvorming van begin af aan.

2-

Stel duidelijke ambities en evalueer en concretiseer ze steeds in elke volgende fase.

3-

Gebruik een methode, zoals een ontwerpbegeleidend beslismodel of
rekenprogramma, om een vorm te geven aan duurzaamheid.

4-

Creëer bestuurlijk draagvlak door de winst van een duurzame aanpak te
benadrukken.

5-

Maak iemand met voldoende 'status' binnen de projectgroep verantwoordelijk voor
duurzaamheid.

6-

Organiseer communicatie met en participatie van bewoners.

Houding:
7-

Geef mensen met hart voor duurzaamheid een sleutelpositie, de opstelling van
'trekkers' van het proces is doorslaggevend.

Kennis:
8-

Organiseer voldoende kennis op duurzame herstructurering.

9-

Laat met duidelijke voorbeelden zien wat duurzame herstructurering is en wat de
winstpunten zijn.

Middelen:
10- Communiceer de voordelen van een duurzame aanpak.
11- Zet subsidies in als smeermiddel voor innovatieve maatregelen en om meer
investeerders aan te trekken.
12- Maak de kostenbesparing door duurzaamheid zichtbaar.

Tot slot wordt in de literatuur over duurzame stedelijke vernieuwing herhaaldelijk het
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belang om bewoners in het proces te betrekken benadrukt. Door rekening te houden
met de inbreng van bewoners en ze betrekken als deskundigen van de leefomgeving,
is het mogelijk plannen te creëren die op de lange termijn duurzaam zijn. Zo kunnen
bewoners ook in de beheersfase worden betrokken bij het beheer van hun wijk of
buurt (Kelfkens (red.), 2000; KEljNIDO, 2002-2003). Bij bewonersparticipatie is het wel
belangrijk om in te spelen op het direct eigenbelang van de bewoners om zo een
groter draagvlak onder hen te creëren. Ook dient bij het kiezen van bepaalde
duurzaamheidsmaatregelen rekening gehouden te worden met de levensstijl van de
bewoners (van Hol, 2003), hierover meer in subparagraaf 5.2.1.

5.2 Expert meetings
Voor dit onderzoek is gesproken met drie verschillende experts op het gebied van
duurzame stedelijke vernieuwing om tot een referentiekader te komen voor het
verduurzamen van de case. Hierbij is niet alleen gekeken naar een C2C benadering
maar ook naar duurzaamheid in een breder opzicht, zodat de gesprekken niet
werden beperkt door de nieuwigheid van C2C. Wel is de zoektocht naar deskundigen
afgebakend door te richten op personen die duurzaamheid combineren met
stedelijke ontwikkeling/vernieuwing, aangezien het bij de case ook om stedelijke
vernieuwing gaat. Bovendien zijn er veel verschillende experts met duurzaamheid
bezig, bijvoorbeeld op bouwmaterialen, productontwikkeling, energievoorziening
of afvalverwerking, alleen zijn deze voor dit afstudeeronderzoek te specifiek en
hierdoor minder geschikt. De volgende drie subparagrafen beschrijven één voor één
de gehouden gesprekken: per subparagraaf wordt eerst de betreffende expert kort
voorgesteld en vervolgens wordt de visie van de expert behandeld. In de laatste
subparagraaf wordt gereflecteerd op de drie meetings om tot een benaderingswijze te
komen voor het verduurzamen van de case.

5.2.1 Anke van Hal
"Anke van Hol is hoogleraar Sustoinoble Building bi; het Center far Sustoinobility van

Nyenrade Business Universiteit en hoogleraar Sustoinoble Housing Transformation
aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Op Nyenrade

richt zij zich op integratie van duurzaam bouwen in de markt, In Delft concentreert
zij deze opgave op de actuele problematiek van bestaande woningen en wiiken."
(Kijzers & Bos·Brouwers (red.),2008).

Tijdens de ontmoeting met Anke van Hal blijkt dat ze de kracht van C2C ervaart in
het anders kijken naar een probleem. Zo vindt zij het interessant om per situatie uit te
gaan van de mensen, om op deze manier maatwerk te kunnen leveren voor elke situatie
die steeds anders is. Bij duurzame stedelijke vernieuwing kan dit door te kijken naar
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bestaande lokale problemen van de bewoners en die zodanig op te lossen dat het
milieu tegelijkertijd wordt verbeterd. Als voorbeeld, dat ook van toepassing kan zijn op
de case Achtse Barrier-Hoeven, geeft Van Hal het organiseren van lokale ruilbeurzen,
een soort van een 'wijk marktplaats', onder de bewoners waar naast (tweedehandse)
koopwaar ook diensten kunnen worden aangeboden om zo een buurtgevoel onder de
bewoners te creëren. Door het ruilen van tweedehandse koopwaar wordt daarmee ook
op een kleinschalige wijze de afvalkringloop aangepakt.

Natuurlijk blijft he1 wel van belang dat de oplossingen die worden gebruikt, stroken met
de levensstijl van de bewoners. Het mooiste zou zijn dat bewoners zelf met initiatieven
komen om de sociale en ecologische kwaliteit van hun buurt te verbeteren. Volgens
Van Hal kan hierbij gebruik worden gemaakt van het kopieergedrag van mensen:
als eerst maar iemand het voorbeeld geeft, dan volgen er snel anderen. Een boek,
aanbevolen door Van Hal, waarin praktische oplossingen voor buurtgemeenschappen
worden aangeboden is The Great Neighborhood Book van Jay Walljasper (2007). Het
boek biedt kleinschalige succesvoorbeelden, hoofdzakelijk uit de Verenigde Stoten, van
mogelijkheden om plekken in een buurt te veranderen noor prettige publieke ruimtes
om met de gemeenschap te verblijven. Een Nederland s succesverhaal d ot in het boek
wordt aangehaald zijn de braderieën op Koninginnedag.

Ten slotte is in het gesprek met Van Hol noor voren gekomen dot het essentieel is om
in duurzame vernieuwingsopgoven de win-winsituatie voor de gebruiker duidelijk te
maken. Hierbij moet de verbe ~ering in de kwaliteit van het leven, zoals comfort en
functionaliteit, worden benadrukt en niet de milieu-invalshoek. In een aantal publicaties
van Van Hol (2002; 2003; 2006) benadrukt ze ook dot duurzaamheid vanzelfsprekend
voor kwaliteit moet gaan staa n, een kwaliteit waar men zelf voor kiest. Om dit teweeg
te kunnen brengen en de voordelen van duurzaam bouwen te kunnen bevestigingen, is
het nodig om tijdens de bouwen het gebruik de duurzaamheidsmaatregelenl te testen,
te meten en te evolueren (van Hal, 2002, 2003).

5.2.2 Andy van den Dobbelsteen
''Andy van den Dobbelsteen is universitair docent Climate Design & Sustainability
aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Vanuit die positie geeft hij onderwijs
en doet hij onderzoek op het gebied van duurzaam bouwen. Kernbegrip daarbij

is 'smart & bioclimatic design', waarbij de lokale omstandigheden (bijvoorbeeld
klimaat, bodem, omgeving) optimaal worden ingezet in het ontwerp van stedenbouw
en gebouwen, om daarmee tot een duurzaam gebruik van bronnen te komen."
(Duurzaam Gebouwd, 2008).
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Andy van den Dobbelsteen vindt dat het bij C2C om de afvalstromen in een systeem
draait: welke stromen er verloren gaan, welke gaten er in het systeem zijn en wat
gerecycled of teruggewonnen kan worden. De kringlopen van een systeem kunnen
gesloten worden door toevoeging van een sustainab/e imp/ant (duurzame implantatie),
zoals zijn collega Arjan van Timmeren het noemt. Op wijkniveau betreffende de
afvalwaterzuivering kan een dergelijke sustainable implont worden gecreëerd met
een living machine: een vijver met waterzuiverende planten, ofwel helofyten filters, die
afvalwater kan zuiveren tot schoon water dat hergebruikt kan worden voor doeleinden,
zoals schoonmaakwater en sanitair, maar niet voor consumptie.

Het introduceren en in gebruik nemen van een dusdanige living machine in een
woonwijk kan volgens Van den Dobbelsteen stapsgewijs gebeuren. Eerst door alleen
zwart water, afvalwater afkomstig vanuit het toilet, te zuiveren tot schoon water.
Vervolgens kan de living machine worden uitgebreid met een Bio- WKK (biologische
warmtekrachtkoppeling 1) waarin het verzamelde gft-afval en snoei- en sloophout
van de wijk kan worden vergist tot biogas, zodat naast schoon water ook biogas
wordt geproduceerd voor huishoudelijk gebruik. Hiermee kan de wijk (deels)
zelfvoorzienend worden in water en gas en daarmee minder afhankelijk worden van
het drinkwaterbedrijf en de aardgasleverancier. Bij meer dan 300 woningen kan een
living machine realiseerbaar zijn. Wel zegt Van den Dobbelsteen, dat het ingewikkeld
is om een dergelijk systeem in een bestaande wijk te implementeren vanwege het
bestaande leiding- en riool systeem.

1Een WKK kan warmte
en
elektriciteit
gelijktijdig
lokaal produceren, met een
motor wordt een generator
aangedreven voor de productie
van elektriciteit; de vrijkomende
warmte wordt gebruikt voor
verwarming. Met een goed
uitgevoerde WKK kan 10
tot 20% energiebesparing
gerealiseerd worden. Een WKK
is dus energiezuinig, maar is
niet hetzelfde als duurzame
energie (SenlerNovem, 2008).

Als aanpak voor een bestaande woonwijk stelt Van den Dobbelsteen voor om centraal
in de wijk, bij een centrale functie, voorzieningen met duurzaamheidsmaatregelen te
creëren zoals een living, machine. Op woningschaal is het lastig om de vraag naar
energie, water en materiaal te reduceren, bijvoorbeeld een reductie in gasverbruik
voor verwarming kan alleen met een zwaar energetische renovatie van de woning. Een
nadeel van een dergelijke renovatie is de benodigde investering die op het niveau van
een enkele woning snel onrendabel is en niet interessant voor de huiseigenaar, zeker
wanneer de woning al redelijk geïsoleerd is, zoals in het geval van de woningen in
Achtse Barrier-Hoeven. Daarom is Van den Dobbelsteen van mening dat de vraag naar
fysische stromen in een bestaande wijk niet alleen door vraagvermindering kan worden
verbeterd, maar ook geforceerd met duurzaamheidsmaatregelen.

De interessantste oplossing voor een wijk ligt volgens Van den Dobbelsteen ergens
tussen de bestaande situatie (het minimale) en een volledige C2C situatie door
duurzame technieken (het optimale) waarbij het kostenplaatje wel op een lange
termijn rendabel is. Daarnaast vindt hij dat bij de afschrijving van rioleringbuizen,
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asfalt en dergelijke, er kan worden gedacht aan vervanging door duurzamere opties.
Er kan bijvoorbeeld bij vervanging van rioolbuizen een gescheiden systeem voor
het regenwater worden toegevoegd. Een ander voorbeeld is het aanbrengen van
asfaltcollectoren bij het vervangen van het asfalt, zodat er zonnewarmte kan worden
opgevangen dat weer kan worden gebruikt voor het verwarmen van de huizen. Een
voordeel van asfaltcollectoren is dat in de winter de warmte ook voor het verwarmen
van het asfalt kan worden gebruikt, zodat er niet gestrooid hoeft te worden en
daarmee ook ten goede komt aan de levensduur van het asfalt.

Bet(effende de warmtevraag in de wijk bestaan er meer duurzame mogelijkheden
om het aardgasverbruik terug te dringen. Zo zegt Van den Dobbelsteen dat door
toevoeging van een warmteproducerend en koudebehoeftig object (bijvoorbeeld een
ijsbaan) in de wijk, er warmte voor de hele wijk kan worden opgewekt. Deze warmte
kan opgeslagen worden door midde l van een warmte-jkoude-ops/ag (WKO). Een WKO
slaat overtollige warmte of koude van gebouwen in ondergrondse waterbuffers op en
dan kan bijvoorbeeld tijdens de zomer de warmte uit gebouwen worden onttrokken,
zodat het in de winter gebruikt kan worden om de gebouwen te verwarmen. Figuur
5.1 toont hoe een warmte-jkoudebalans gedurende een jaar van twee verschillende
functies ongeveer verloopt, wanneer de koudebehoefte in de zomer even groot is als de
warmtebehoefte in de winter dan heerst er een optimale balans in de WKO. Daarnaast
is het volgens Van den Dobbelsteen belangrijk om te kijken naar de vraagverschillen
verspreid over het dagritme van de verschillende functies, zodat er dagelijks de
warmte- en koudevraag in een wijk ook kan worden geoptimaliseerd, zie figuur 5.2.
Dagritme warmte-jkoudebehoefte

Jaarritme warmte-jkoudebehoefte
Warmte-

OVERDAG

ZOMER

Warmte
Woning

Kantoor

AVOND

......

--~~

Warm'. en koude In
balans m.b.v. WKO

Koud.

Kovd.

Naar, Van den Dobbelsteen, 8 oktober 2008

Noo" Van den Dobbelsteen, 8 oktober 2008

Figuur 5.1: Jaarritme warmte-/koudebehoelte: er is balans
wanneer het blauwe oppervlak (koude) even groot is als
het rode oppervlak (warmte).

Figuur 5.2: Dagritme warmte-/koudebehoeFte verschillende Functies:
door het verschil in behoelten te benutten kan de overtollige warmte van
bijvoorbeeld van een supermarkt worden gebruikt voor het verwarmen
van bijvoorbeeld een winkel.

De meest simpele duurzame oplossing voor de elektravraag vindt Van den Dobbelsteen
de outsourcing van groene energie aan energiebedrijven. Andere mogelijkheden van
duurzame energietechnieken zijn het toepassen van windturbines en fotovoltaïsche

cellen, beter bekend als (photovoltaic) PV-cellen of zonnepanelen. Zo meldt Van den
Dobbelsteen dat de gemeente Amsterdam met de campagne Zon op ie dak het voor
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particuliere huiseigenaren mogelijk wil maken dat ze met subsidie zonneboilers, PVcellen en kleinschalige windmolens kunnen aanschaffen.

Van den Dobbelsteen richt zich tevens in het gesprek specifiek op de case Achtse
Barrier-Hoeven. Bij het verduurzamen van de buurt is het belangrijk dat gefaseerd te
laten doen, bijvoorbeeld door eerst een blok met huurwoningen gezamenlijk aan te
pakken en vervolgens door te gaan met een van de andere woonerven. De bestaande
hofjesstructuur van Achtse Barrier-Hoeven is gunstig voor de eventuele aanleg van
warmtenetten, in de vorm van lussen, die nodig zijn bij een WKO. De energie voor de
buurt kan in de zomer met PV-cellen worden opgewekt en in de winter, wanneer er te
weinig zonlicht is, kan de buurt terugvallen op de WKO en bio-WKK voor verwarming
en aardgas. Zoals eerder vermeld dient er rekening gehouden te worden met de
verschillende dagritmes van de functies om in de warmte- en koudevraag optimaal te
kunnen voorzien.

Volgens Van den Dobbelsteen hebben woon-zorgcentra vaak een WKK ter
energiebesparing, mocht dat in het geval van Cantershoef ook zijn, dan kan die WKK
aangepast worden tot een bio-WKK zodat het ook biogas gaat produceren en het
aardgasverbruik kan afnemen. Naast de bio-WKK en WKO als buurtvoorzieningen,
kan tevens gedacht worden aan een plantenkas: de gekweekte plantjes kunnen de
CO 2 die door de WKK vrijkomt omzetten tot zuurstof en kunnen door de buurt worden
opgegeten. De gft-afval die daarmee wordt gecreëerd kan in de bio-WKK worden
vergist, zodat de kringloop weer gesloten is.

5.2.3 Oost Flevoland Woondiensten
Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is de woningcorporatie in de gemeente
Dronten en heeft ongeveer 4.600 woningen in Dronten en de kernen Swiferbant en
Biddinghuizen. In het beleid van OFW is duur ~ aamheid structureel opgenomen en
wordt ook toegepast in haar moderniseringsprojecten (OFW, gd). Voor het duurzaam
moderniseren van 85 woningen in Biddinghuizen centrum heeft OFW de NET-Trofee 1
van 2008 gewonnen. Tijdens de meeting bij OFW is er over het prijswinnende project
gesproken met de volgende twee personen: Marcha Groen, woonconsulent voor het
begeleiden en informeren van de bewoners, en Hans Rijnders, projectleider bij het
moderniseringsproject Biddinghuizen centrum.

1· Nationale Energie Toekomst
Trofee, de lande/i;ke prijs voor
energiezuinig werken en wonen
van het ministerie van VROM.

Biddinghuizen centrum werd gekenmerkt als een kinderrijke wijk waarin de bewoners
geen wooncarrière konden maken. De woningen waren in de jaren '60 gebouwd
als eentonige eengezinswoningen. De sociale cohesie die vroeger nog onder de
polderpioniers bestond, verdween naar mate er meer individualistische nieuwkomers
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de eerste bewoners vervingen. Zo had de buurt een hoge verhuisdynamiek en korte
wachttijden voor de woningen, waardoor het bepaalde groeperingen aantrok en een
negatieve invloed op de saamhorigheid van de buurt had. Dit alles veroorzaakte
dat de buurt in een neerwaartse spiraal terechtkwam en een herstructureringsplan
voor Biddinghuizen centrum werd opgesteld, figuur 5.3 toont de plankaart van de

herstructurering. De initiatieffase van de moderniseringsplannen was in 2003 gestart
en de plannen werden in 2005 definitief. Om alle woningen in het gebied te kunnen
aanpakken, was het gebied in drieën verdeeld en in drie fases gemoderniseerd: fase
1- centrum noord, fase 2- midden gebied van het centrum en fase 3- centrum zuid,
ofwel de 85 woningen die duurzaam zijn gemoderniseerd. Fases 1 en 2 zijn inmiddels
afgerond en de derde fase is nog in volle gang.
Eigen bewerking van OFW, 2008

Figuur 5.3: HerstructeringsplanIeaart Biddinghuizen centrum.
De 85 woningen die duurzaam worden gemoderniseerd,
zijn met rood omleaderd. De
witgeleleurde
woningen in
de betreffende woningbloleleen zijn Ieoopwoningen, de
huiseigenaren daarvan werden
geïnformeerd en Ieonden met
de renovatieplannen van de
buitenschil meedoen, al dan
niet via een eigen aannemer
of via de aannemer van OFW
onder dezelfde afspraleen, om
zo een samenhangend beeld in
de buurt te creëren. De andere
ingeleleurde woningen zijn in
de twee eerdere fases (niet
duurzaam)
gemoderniseerd,
de grijsgeleleurde woningen
waren als voorloper op
de
moderniseringsplannen
al in 2004 conventioneel
gerenoveerd.

,

N

Voor de modernisering waren de woningen niet energiezuinig en gelabeld met een
F- of G-energielabel. Dit kwam doordat de daken en vloeren ongeïsoleerd waren,
de ramen van enkel glas waren en de na-isolatie in de gevel alweer was weggezakt.
Na de modernisering zullen alle 85 woningen een A-label hebben door het toepassen
van verschillende maatregelen. Voor deze woningen had OFW als leidende aanpak in
duurzaamheid om het casco te laten staan en het naar de nieuwbouweisen van 2008 op
te waarderen, zodat de woningen opnieuw voor een periode van veertig jaar kunnen
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worden geëxploiteerd. Van alle woningen zal het dak, de begane grondvloer en de
gevels worden geïsoleerd en de ramen zullen worden voorzien van nieuwe kozijnen en
HR++ glas. Daarnaast zullen per woningblok nog andere duurzaamheidsmaatregelen
worden toegepast, zoals bouwkundige zonwering, mechanische of gebalanceerde
ventilatie met warmteterugwinning, zonnecollectoren 1 of een grijs watercircuit 2 voor
het doorspoelen van het toilet. Door het toepassen van verschillende maatregelen per
woningblok kan OFW evalueren welke maatregelen het meeste effect hebben. Hiervoor
zal OFW de komende tien jaar van alle woningen periodiek de verbruikgegevens bij
de bewoners opvragen.

Het proces van het moderniseringsproject is volgens OFW tot nu toe goed verlopen.
Aangezien OFW een pionier in het uitvoeren van een dergelijke duurzame renovatie
is, heeft OFW vooraf veel onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen gedaan
en brainstormsessies gehouden aan de hand van de thema's uit de

Gemeenteliike

PraktiikRichtliin. AI voordat de plannen definitief werden, is er veel met de bewoners

1-

verschil
Het
tussen
zonnecollecforen j zonneboiler
en PV-cel/enjzonnepane/en is
dot een zonnecollecfor ol/een
warmte produceert door de
zonnewarmte in het water van
de zonneboiler op te slaan
en PV-cel/en produceren ;uist
elektriciteit.
2- Gri;s water = verontreinigd
afvalwater afkomstig van bod,
douche, wastafel en eventueel
wasmachine. Dit water is
verontreinigd met zeepresten,
waardoor het na enige ti;d
gri;s van kleur wordt. Voordat
gri;s
water
kon
worden
gebruikt voor toiletspoeling,
schoonmaakwerkzaamheden
en voor in de tuin, moet het
water eerst (lokaal) gezuiverd
worden.

en andere stakeholders gecommuniceerd. Voor elk van de drie fases is steeds een
nieuwe bewonerscommissie, bestaande uit bewoners van de betreffende woonblokken,
samengesteld door de huurdersvereniging als kwaliteits- en praktijkadviseurs voor het
wijkpanel. Dit wijkpanel bestond, naast de bewonerscommissie en OFW, ook uit leden
van de huurdersvereniging, de stedebouwkundige, de architect en de aannemer en had
als doel om de kennis in het project te vergroten, zo stond het ook open voor inbreng
van partijen buiten het panel. Door de gefaseerde aanpak en het vroeg betrekken van
bewoners, heeft de modernisering van de 85 woningen voldoende draagvlak onder
de bewoners weten te creëren, voornamelijk doordat ze uit de eerdere twee fases de
voortgang hebben kunnen volgen.

Wat ook het proces heeft doen versnellen, is de ervaring die OFW heeft
in het moderniseren van woningen, zo heeft OFW inmiddels al 1000
woningen gemoderniseerd. Een conventioneel moderniseringsproject zonder
duurzaamheidsmaatregelen kost OFW van de initiatieffase tot aan de oplevering
gemiddeld een jaar, hierin is OFW uniek in. Dit komt mede doordat het
managementteam weet welke beslissingen er genomen moeten worden en OFW
intern snel tot beslissingen kan komen door de korte lijnen tussen het managementteam
en de zelfsturende uitvoeringteams. Tevens wordt er per project een business case
aangemaakt.

In het geval van de 85 duurzaam gemoderniseerde woningen is het project volgens de

Prince2 projectmanagementmethode georganiseerd. Volgens Hans Rijnders is het met
die methode mogelijk om een, duidelijke lijn in de projectorganisatie te krijgen en het
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project tot een succesvol einde te brengen. Deze methode zal hij d aarom ook voorlopig
blijven toepassen in toekomstige projecten. Tot slot heeft OFW tevens een nieuw concept
in het project toegepast, namelijk een kwaliteitsborgingsmodel. Dat model bevat alle
wensen, eisen en acceptatiegrenzen van OFW voor de levering en oplevering van
bouwonderdelen en wat de aannemer betreffende de bouwonderdelen volgens zijn
kwaliteitsboek kan aanbieden. Als bijvoorbeeld in een pallet met dakpannen meer
stuks gebroken zijn dan het aantal dat OFW accepteert en in het mode ll heeft laten
opnemen, dan gaat de gehele pallet terug naar de leverancier. Een opzichter van
OFW controleert de zaken die in het model staan ter plekke per adres met checklijsten,
die ook door de aannemer moeten worden afgetekend. Op deze manier vindt er een
dubbele controle plaats met het kwaliteitsboek van de aannemer. Daarnaast is er een
risicomatrix opgesteld om de kwaliteit te waarborgen, met daarin werkbeschrijvingen
per onderdeel inclusief foto's van hoe het eruit moet zien.

5.2 .4 Refledie expert meetings
Terugkijkend naar de drie verschillende expert meetings dan valt het op dat de
deskundigen hun eigen visie en benadering voor duurzaamheid hebben. Het meest
opvallend is wel dat elke expert in zijn of haar benadering het zwaartepunt legt op
één van de drie W's, Welzijn, Wereld of Welvoort:

• Anke van Hal benadert milieuproblemen voornamelijk vanuit de mens en de
sociale kwaliteit van een buurt. Vanuit de bewoners zoekt zij naar kleinschalige
oplossingen, die door de bewoners geïnitieerd en uitgevoerd kunnen worden voor
het verbeteren van het welzijn van de bewoners, de woonomgeving en de lokale
economie.
• Andy van den Dobbelsteen richt zich met zijn oplossingen juist op de ecologie van
een gebied. Door duurzame installatietechnologie in een gebied te imp l1ementeren
kan de ecologische kwaliteit van het gebied worden verbeterd. Als gevolg van het
sluiten van de kringlopen in een buurt of wijk wordt het mogelijk gemaakt dat het
welzijn en de welvaart van de bewoners er ook op vooruitgaan. De oplossingen
zijn technischer en grootschaliger vergeleken met de benadering die Van Hal
aandraagt.
• OFW handelt grotendeels vanuit het verbeteren van de economische kwaliteit
van haar woningbezit. Door haar woningen duurzaam te moderniseren wordt
de levensduur van haar vastgoedobjecten verlengd en kan OFW zich profileren
als een duurzame woningcorporatie. De bewoners van de aangepakte woningen
kunnen comfortabeler wonen en het milieu wordt tevens minder belast door de
duurzame modernisering. In de oplossing van OFW worden technische maatregelen
met de sociale aspecten van de bewoners gecombineerd.
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Ondanks de verschillende benaderingen kan hieruit worden geconcludeerd dat
het bij duurzaamheid uiteindelijk om het samenspel gaat tussen de drie W's: het
verbeteren van de ene W kan tevens leiden tot verbetering in de andere W's en vice
versa. Bij duurzaamheid draait het dus om het creëren van die synergie. Bovendien
is uit de gesprekken naar voren gekomen dat een gefaseerde aanpak voordelen
biedt voor latere fases, doordat uit de eerste fases leerrnomenten kunnen worden
gehaald en er gemakkelijker draagvlak onder de bewoners kan worden gecreëerd
door het kopieergedrag van mensen. Ten slotte is het opmerkelijk dat OFW de
duurzaamheidsmaatregelen tijdens en na de bouw evalueert om zo de kwaliteit en
voordelen van de maatregelen te kunnen beoordelen, een zaak waar Van Hal voor
pleit.

5.3 C2C strategie voor Achtse Barrier-Hoeven
De drie expert meetings en de literatuur over duurzame stedelijke vernieuwing
hebben voor inspiratie gezorgd om tot een benaderingswijze te komen voor het
verduurzamingsproces van de case Achtse Barrier-Hoeven. Daarnaast is er met Teun
Vercauteren, een van de adviseurs bij Search, gesproken over bepaalde maatregelen
en opties voor een dergelijke wijk. Uit alle gesprekken blijkt dat een gefaseerde
aanpak de voorkeur geniet, in het geval van Achtse Barrier-Hoeven kan dat per
woonerf. Eén van de vier woningcorporaties 'kan bijvoorbeeld, net als OFW, een van
de voortrekkers worden in duurzame stedelijke vernieuwing en haar woningen ook
duurzaam moderniseren. Rondom basisschool de Klim Op ligt een aantal complexen
van Woonbedriif centraal in de buurt. Deze complexen kunnen goed als voorbeeld
voor de buurt dienen. Een andere mogelijke optie is dot woningcorporatie Wooninc de
complexen van CW Lismortel als eerste verduurzaamt, aangezien onder de bewoners
van de lismortel onderling een hoge betrokkenheid heerst. Voor een particuliere
huiseigenaar is het lastiger om zijn eigen woning te verduurzamen, door de hoge
investeringen die er mee gepaard gaan. Hiervoor zou een collectieve aanpak door
een groep huiseigenaren met een private onderneming, zoals een ontwikkelaar of
aannemer, geschikter zijn.

Energiekringloop
Het is positief dat de woningen niet ingrijpend energetisch gerenoveerd hoeven te
worden, doordat ze kwalitatief niet zo slecht zijn geïsoleerd als bijvoorbeeld de
woningen in Biddinghuizen centrum, dit scheelt in kosten en tijd. Het :is wel aan te raden
om het enkel glas door minimaal dubbel glas te vervangen, omdat er veel warmte
verloren gaat via het enkel glas. Andere duurzaamheidsmaatregelen waaraan gedacht
kan worden om de energierekening terug te dringen en waarmee het mogelijk is om
een C2C energiekringloop te creëren, door een woning zelfvoorzienend te maken, zijn
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de volgende:
• Zonnecollectoren, zonneboiler en een warmtepomp per woning;
• PV-cellen per woning of op buurtniveau;
• Windturbines op buurtniveau;
• Asfaltcollectoren, collectief warmtenet met een WKO.

Nadelen van deze duurzame energiebronnen zijn dat er een nieuwe infrastructuur
in de buurt moet worden aangelegd en de wijze van opslag. Warmte kan met een
WKO in de grond worden opgeslagen, maar er moet voldoende restwarmte in de
buurt worden geproduceerd om een gesloten balans te kunnen creëren. Het opslaan
van elektriciteit gaat minder gemakkelijk en milieuvriendelijk (denk aan bijlv oorbeeld
accu's) dan warmte opslaan in de grond. Wel bestaat de mogelijkheid om de
opgewekte elektriciteit terug aan het net te leveren, alleen zitten er in Nederland aan
de terug levering geen financiële voordelen. Het gebrek aan een goede buffer voor
duurzame energie is dus een knelpunt. Daarnaast kunnen bewoners ook weerstand
oproepen tegen het plaatsen van windturbines vanwege de verschijningsvorm van
grotere turbines.

Tevens heeft men bij deze energiebronnen te maken met bepaalde piektijden
door afhankelijkheid van de wind of de zon. In Nederland is windenergie sneller
rendabel dan zonne-energie, aangezien er vaak meer wind dan zon aanwezig is.
Volgens Teun Vercauteren is een optimale oplossing om wind- met zonne-energie te
combineren en een balans tussen die twee bronnen te vinden voor het benodigde
energieverbruik. Door warmte in een zonneboiler en/of WKO op te slaan, kan het
aardgasverbruik voor het verwarmen van de woningen terug worden gedrongen. Voor
het koken kan biogas in plaats van aardgas worden gebruikt dat door een bio-WKK
kan worden geproduceerd. Als er in Achtse Barrier-Hoeven werkelijk de ambitie is
om de energieopwekking lokaal te creëren, en zo minder afhankelijk kan worden
van energieleveranciers, is het interessant om te onderzoeken of de geluidswal een
geschikte helling is om PV-cellen te plaatsen (de oriëntatie van de wal is in ieder geval
wel geschikt).

Daarnaast is Vercauteren van mening dat duurzaamheidsmaatregelen om een
nieuwbouwwoning energieneutraal te bouwen een extra investering van € 50.000
vraagt. Veel mensen denken daarom dat duurzaam bouwen duurder is, maar wanneer
men voor die kosten een extra hypotheek zou aanvragen, dan zijn de lasten van die
hypotheek, inclusief de afschrijving en onderhoud van de voorzieningen, in de meeste
gevallen lager dan de energielasten bij een conventionele woning, helemaal als de
energieprijzen blijven stijgen. Tevens blijkt dat de rendementswaarde van duurzaam
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vastgoed hoger is dan conventionele gebouwen. Het is daarom ook jammer dat het
energielabel voor woningen slecht van de grond komt, waardoor de energetische
kwaliteit van een duurzame woning ook niet eenvoudig voor kopers zichtbaar is, maar
een positieve gedachte hierbij is dat het energielabel voor auto's en witgoed ook een
lange ontwikkeling heeft moeten doormaken en dat deze labels nu niet meer zijn weg
te denken bij autodealers en witgoedwinkels.

lets wat volgens Vercauteren nog toekomstmuziek is, maar wel in ontwikkeling is, is dat
als alle gebouwen energieopwekkend zijn, de overtollige energie voor het opladen van
elektrische auto's kan worden gebruikt. Met dit laatste is het dus ook mogelijk om de
CO 2 uitstoot door mobiliteit terug te dringen, als de gemotoriseerde voortuigen geen
benzine of diesel meer verbruiken. Een andere oplossing, aangedragen door Anke
van Hal, die zowel het autogebruik, en daardoor ook indirect de CO 2 uitstoot, en de
parkeerdruk kan verminderen, is om het parkeren naar de grenzen van de buurt te
verplaatsen. Een andere mogelijkheid is om het parkeren per woonerf of woningblok
te concentreren. Voorbeelden van waar dit is toegepast, zijn het GWL-terre;n te
Amsterdam en de wijk EVA-Lonxmeer in Culemborg. Hierdoor kan de buurt autovrij
worden gemaakt en zullen bewoners minder snel geneigd zijn om voor kleine afstanden
ook de auto te pakken. Door de buurt autovrij te maken kan er op die manier ook het
probleem van sluipverkeer door vrachtwagens in de wijk worden tegengegaan.

Waterlcringloop
Op woningniveau bestaan diverse oplossingen om het grijs water te hergebruiken
voor onder andere toiletspoeling. Op buurtniveau is de oplossing in de vorm van een
living machine mogelijk. Deze kan met een bio-WKK gecombineerd worden tot een
centrale duurzame buurtfaciliteit. Deze buurtfaciliteit kan dan, naast het sluiten van
de gaskringloop, ook de waterkringloop sluiten door het grijs en zwart water van
de buurt te zuiveren tot schoon water, zodat er minder drinkerwater verbruikt hoeft
te worden. Een geschikte plek voor deze faciliteit is het braakliggend terrein dat
centraal in de Achtse Barrier-Hoeven ligt. Wellicht dat de faciliteit te combineren is
met de plannen voor een SPIL-centrum. Hiermee kunnen de kinderen ook leren van de
duurzame buurtvoorzieningen en daarmee op een jonge leeftijd al bekend raken met
het onderwerp duurzaamheid en milieubewustzijn.

Afvallcringloop
Om kleinschalig het afval aan te pakken kunnen bewoners ruilbeurzen houden zoals
in het gesprek met Anke van Hal is besproken. Volgens Teun Vercauteren ligt het
afvalprobleem vooral bij de verpakkingsindustrie, zij zouden C2C verpakkingen moeten
ontwikkelen. Daarnaast vindt hij dat bewoners, naast papier, glas en gft, ook plastic
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moeten gaan scneiden, zodat plastic beter kan worden gerecycled, als korte termijn
oplossing maar niet als volwaardig C2C oplossing. Zo wordt het in Duitsland al gedaan
en worden plastic verpakkingsmaterialen die gerecycled kunnen worden aangegeven
met een logo, zie figuur 5.4, ook geeft dit logo aan dat de producent al betaald
heeft voor de verwerking van de verpakking. Biologisch afbreekbaar afval kan wel
Figuur 5.4.

binnen de wijk gehouden worden door het lokaal te composteren of te vergisten in
bijvoorbeeld de bio-WKK.

Biodiversiteit: sociale aspecten
Zoals in de analyse van de case naar voren is gekomen, wil de gemeente vernieuwende
manieren toepassen om doelgroepen te bereiken en te betrekken in de ontwikkeling
van hun buurt, onder andere door een andere opzet van het leefbaarheidsteam.
Hier op inspelend kunnen kleinschalige duurzame maatregelen, opgesteld vanuit de
problemen van de bewoners, een interessante en vernieuwende benadering zijn. Door
in te spelen op overeenkomstige persoonlijke problemen van de bewoners, bijvoorbeeld
eenzaamheid, kan wellicht de betrokkenheid onder een bepaalde doelgroep vergroot
worden.

Het plan van de gemeente om het beheer van stukjes openbare ruimte over te dragen
aan bewoners, is een geschikte benadering om de betrokkenheid te vergroten en ook
positief voor de duurzaamheid van de leefomgeving. Dit idee kan ook op het probleem
van de jongerenoverlast worden toegepast. Aangezien onder de jongeren een behoefte
is voor een legale hang plek of voor meer vrijetijdsvoorzieningen voor hun leeftijd,
kan het een idee zijn om deze samen met de jongeren te ontwikkelen en het onder
begeleiding door de jongeren zelf te laten beheren tijdens de exploitatie. Op deze
manier kan de hang plek of voorziening iets van de jongeren zelf worden en kan op die
manier de betrokkenheid onder hen vergroot worden.

5.4 Procesplan
Deze paragraaf beschrijft de uitkomsten van het laatste gedeelte van dit
afstudeeronderzoek. In die laatste stap is onderzocht naar mogelijkheden van een
procesmatige benadering voor het uitvoeren van een C2C of verduurzamingsstrategie,
één zoals in de vorige paragraaf is gegeven. Hierbij is getracht één eenduidig
procesplan op te stellen dat toepasbaar is op alle duurzame stedelijke
herontwikkelingen. Een procesmatige benadering voor een dergelijk project is van
belang vanwege de volgende zes argumenten: 1- het creëren van draagvlak, 2- het
generen van informatie, 3- de verrijking van het project, 4- het incorporeren van
dynamiek, 5- het transparant maken van de besluitvorming, en 6- het depolitiseren van
de besluitvorming (in 't Veld et al, 1998).
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Allereerst kan gesteld worden dat een eenduidig procesplan dat !oepasbaar is op
alle duurzame stedelijke vernieuwingsprojecten niet mogelijk is, omdat elk stedelijk
vernieuwingsproject maatwerk vraagt door situatieafhankelijke factoren als de
initiatiefnemer, locatie en plaatselijke problemen. Hoewel een eenduidig procesplan
niet mogelijk is, is het wel mogelijk geweest om richtlijnen voor een procesplan en
voorbeelden van plannen op te stellen (deze volgen verderop in deze paragraaf).
Daarnaast is het gelukt om een eenduidig primair proces van het verduurzamen van een
buurt vast te stellen wanneer het om een collectieve initiatiefnemer gaat.

Een primair proces is kortweg dat transformatie- en transactieproces waarvoor en
waardoor een organisatie bestaat. In een primair proces worden regelende en
onderhoudende activiteiten buiten beschouwing gelaten (zoals strategievorming en
investeringsprocessen, behalve als de primaire processen van een orgaan wel regelend
of onderhoudend van aard zijn) (de leeuw, 2000). Het primair proces van een organisatie
die collectief het initiatief neemt voor het verduurzamen van een buurt kan worden
aangeduid als: het bewerkstelligen van een verduurzaming van de buurt, het verwerven
en bedienen van stakeholders en het verwerven van duurzaamheidsmaatregelen. Figuur
5.5 toont een model van dit primair proces. Dit primair proces is niet van toepassing op
een individuele initiatiefnemer, zoals een particuliere huiseigenaar, omdat in dat geval
net financieringsproces anders verloopt en uit meerdere mogelijkheden kan bestaan
(bijvoorbeeld middels eigen investering of een hypotheek). Deze beperking op het
geformuleerde primair proces is niet ernstig, aangezien dit afstudeeronderzoek zich
richt op het verduurzamen van een stedelijk gebied en niet op een enkele woning.

1"""__.....__""'" Maatregelen 1"""-----""'" Maatregelen ,..._ _....._ _""'"
/middelen

Transformatie
buurt

/middelen

Informatie

Stakeholders

Opbrengsten

Figuur 5.5: Primair proces van een
initiatiefnemer met als doel het
verduurzamen van een buurt. Onder
opbrengsten kan onder andere de
volgende zaken worden verstaan:
vermindering
in
woonlasten,
vermindering in onderhoud, sociale
cohesie, CO, reductie, restwaarde
onroerend goed en verbetering in
wooncomfort.

Financieringjmiddel,e n

Duurzaamheidsmaatregelen

Onderneming

'----_....

Gebaseerd op de verkregen inzichten in dit afstudeeronderzoek, zijn er drie typen

collectieve initiatiefnemers voor voorgaand primair proces te onderscheiden, namelijk:
1-

Een groep bewoners en/of gebruikers (bijvoorbeeld bewoners uit eenzelfde straat,
een school, of een buurt-, huurders- of winkeliersvereniging) in een buurt die het
gezamenlijk vanuit een welzijnsperspectief de verduurzaming benaderen;
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2-

Publieke partijen (zoals de gemeente en andere overheidsinstanties) die besluiten
over de buurt nemen en zo de ontwikkeling van de buurt kunnen beïnvloeden.
Zij benaderen het vanuit een groter perspectief, bijvoorbeeld vanuit de gehele
gemeente, omdat de buurt deel uitmaakt van de gemeente en invloed heeft op het
imago van de gemeente;

3-

Private ondernemingen (bijvoorbeeld woningçorporaties, adviseurs of
ontwikkelende aannemers) die voornamelijk met een economisch opzicht handelen
en brood zien in de duurzame ontwikkeling.

Wanneer voorgaande drie punten met de triple P/ drie W's model wordt gecombineerd,
volgt daaruit de volgende voorstelling van benaderingswijzen en oplossingsrichtingen
per initiatiefnemer:

Figuur 5.6: Vertaling van de drie W's model gericht op het primair proces van het verduurzamen van een
buurt: elk type initiatieFnemer heeFt zo zijn eigen benaderingswijze en oplossingsrichting die binnen een
bepaalde W past. Het model toont tevens dat een type initiatieFnemer een ander type (oF beide typen) kan
benaderen als mogelijk stakeholder(s) in het proces, zodat een samenwerking kan worden aangegaan, de
oplossingsrichting wordt verbreed en de verduurzaming een meer integraal karakter krijgt.

Bovenstaand model geeft de onderliggende gedachte weer van het opstellen
van de drie benaderingswijzen voor een procesplan, hiervan zijn verderop drie
voorbeelden uitgewerkt die toepasbaar zijn op de case Achtste Barrier-Hoeven. Het
proces 'verduurzaming van een buurt' vraagt, zoals in voorgaande twee paragrafen
is gebleken, om een gefaseerde aanpak. Deze fasering kan ook worden gezien
als verschillende projecten die achtereenvolgend worden uitgevoerd. Daarom is
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bij het opstellen van richtlijnen voor een procesplan uitgegaan van een planmatige
projectaanpak. In de praktijk wordt bij een project veelal gestuurd op de volgende

beheersaspecten: geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK). Van
deze zes kunnen geld en kwaliteit als objectgerelateerde aspecten worden gezien en
de vier andere juist als procesgerelateerde beheersaspecten. In procesplannen wordt er
daarom alleen gekeken naar de aspecten risico, organisatie, tijd en informatie.

De procesplannen richten zich zodoende op het realiseren van het doel van het primair
proces, door antwoord te geven op de volgende vragen:
• R: Wat zijn de mogelijke procesmatige risico's? Wat zijn mogelijke bedreigingen en
kansen die niet worden gegrepen?
• 0: Hoe is de organisatie bemenst, hoe is de regievorming? Welke partijen worden
erbij betrokken met welke belangen? Hoe wordt de samenwerking vormgegeven?
• T: Wat is de planning, hoe is de fasering in het proces? Op welke momenten dienen
bepaalde besluiten genomen te worden? Op welke moment dienen bepaalde
stakeholders erbij betrokken te worden?
• I: Welke informatie is nodig voor een effectieve communicatie onderling? Welke
maatrege.len en middelen zijn mogelijk? Wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe
kunnen de verantwoordelijken zich betrokken blijven voelen bij het project met
welke opbrengsten?

Bovenstaande vier punten kunnen worden gezien als algemene

richtlijnen voor het

opstellen van een procesplan. Op de volgende pagina volgen drie voorbeelden van
verschillende scenario's voor een procesplan per type initiatiefnemer die van toepassing
kunnen zijn op de buurt Achtste Barrier-Hoeven. In deze voorbeelden wordt er niet
uitgebreid ingegaan op het aspect tijd, omdat er geen planning kan worden gegeven,
aangezien het geen werkelijke projecten zijn en slechts voorbeelden zijn van hoe
dergelijke procesplannen eruit kunnen zien. Voor het opstellen van deze voorbeelden is
er gesproken met Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau.

Ten slotte wordt het volgende algemeen stappenplan meegegeven dat in elk duurzaam
stedelijk vernieuwingsproject zou moeten worden toegepast:
1-

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het gebied, al dan niet met C2C als
ambitieniveau voor duurzaamheid, zodat alle problemen en kansen duidelijk in
kaart worden gebracht;

2-

Procesmatige benadering voor het verduurzamen van het gebied door een bepaald
type collectieve initiatiefnemer, zodat de verduurzaming wordt uitgevoerd;

3-

Evaluatie van de verduurzaming, zodat de kennis over duurzaamheidsmaatregelen
kan worden vergroot en verspreid.
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Eindconclusie

6.1 Conclusies
Om tot een antwoord op de centrale vraag, "/s C2C toepasbaar om duurzame stedelijke

gebiedsontwikkeling in een bestaand stedeliik gebied te verwezen/iiken?", te komen, is er
na het vastleggen van het theoretisch kader een aantal stappen doorlopen op basis van
de geformuleerde deelvragen. Hieronder worden per stap de belangrijkste conclusies
gegeven.

Industrieel metabolisme en MFA
De kwantitatieve analyse van de case toont aan dat met een analysemethode
gebaseerd op de theorie van het industrieel' metabolisme het mogelijk is om een
bestaand stedelijk gebied als een systeem te analyseren. Met die methode kan het
stedelijk metabolisme (de instroom en uitstroom van materialen, water en energie) van
een gebied in kaart worden gebracht. Door de modelleertechniek Mateial Flow Ana/ysis
(MFA) vervolgens toe te passen, is het mogelijk om de kwantitatieve gegevens van een
complexe realiteit te structureren en weer te geven in een versimpeld totaaloverzicht.
Industrieel metabolisme en MFA zijn dus geschikte methodes om van een gebied het
stedelijk metabolisme te leren begrijpen, zodat het vërvolgens mogelijk is om de C2C
filosofie in het gebied toe te gaan passen.

Uit de kwantitatieve analyse van de case Achtse Barrier-Hoeven vielen de volgende
punten op:
• De woningen stoken niet meer gas dan een gemiddeld Nederlandse woning, de
woning zijn isolatietechnisch niet zeer slecht;
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• Het aandeel huurwoningen neemt af door verkoop door de woningcorporaties, dit
kan nadelig zijn, omdat corporaties meer mogelijkheden hebben om hun woningen
te verbeteren dan een particuliere huiseigenaar;
• Het elektriciteitsverbruik van het buurtwinkelcentrum in de case is interessant voor
nader onderzoek, omdat het ongeveer 30% van het totale elektraverbruik in de
buurt inneemt;
• Het energieverbruik door het woonwagenkamp is opmerkelijk hoog, zo verbruikt
een woonwagen op de Brestlaan 2,6 keer meer gas als elektriciteit ten opzichte
van een woning in Achtse Barrier-Hoeven;
• Tevens kon worden geconcludeerd dat de gedeeltes in de buurt met alleen
koopwoningen en veelal grotere woningen gemiddeld per woning meer energie
verbruiken dan de gedeeltes met kleinere woningen en dat het verschil in
bouwjaar (maximaal 8 jaar) van de woningen geen invloed heeft op het verschil in
energieverbruik.

Casestudy
Door de case Achtse Barrier-Hoeven zowel kwantitatief als kwalitatief te analyseren,
is het gelukt om de (milieu)problemen in het gebied aan te kaarten. Om tot mogelijke
maatregelen en strategieën te kunnen komen voor die problemen, zijn de problemen
voorgelegd aan experts op het gebied van duurzame stedelijke vernieuwing van
woonwijken. Uit de expert meetings kunnen de volgende twee algemene punten worden
geconcludeerd:
• Bij duurzaamheid gaat het om het samenspel tussen de drie W's (Welzijn, Wereld,

Welvaart; ofwel Triple P) van duurzaamheid, het draait om het creëren van de
synergie tussen de drie W's;
• Een gefaseerde aanpak biedt voordelen voor latere fases in de ontwikkeling, door
de leermomenten uit de eerdere fases die meegenomen kunnen worden en het
makkelijker creëren van draagvlak onder bewoners.

Daarnaast hebben de expert meetings geleid tot het opstellen van een C2C
strategie voor het verduurzamen van de case. In de tabel 6.1 staan de grootste
probleemgebieden in de case opgesomd met daarbij de mogelijke maatregelen.
Belangrijk om hierbij te melden, is dat ondanks de vele maatregelen die nu bestaan,
het lastig is om de water- en afvalkringlopen binnen een woonwijk te sluiten en
voor desbetreffende kringlopen een wijk toch nog deels afhankelijk blijft van
omgevingsentiteiten ook na verduurzaming.

Ontwerp procesplan
In de laatste stap is onderzocht naar mogelijkheden om een dergelijke C2C strategie uit
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te voeren middels een procesplan. Daaruit is geconcludeerd dat het opstellen van een
eenduidig procesplan voor alle duurzame stedelijke herontwikkelingen niet mogelijk iSr
omdat elk stedelijk vernieuwingsproject maatwerk vraagt. Ook is de conclusie getrokken
dat er drie typen collectieve initiatiefnemers te onderscheiden zijn met elk een eigen
benaderingswijze en oplossingsrichting. Door de case als voorbeeld te nemen r is het
mogelijk geweest om drie opzeHen van en richtlijnen voor procesplannen te genereren.

Hoewel het opstellen van een eenduidig procesplan niet mogelijk is, is het wel gelukt eén
eenduidig primair proces van het verduurzamen van een buurt vast te stellen wanneer
het om een collectieve initiatiefnemer gaat. Het primair proces van een organisatie
die collectief het initiatief neemt voor het verduurzamen van een buurt kan worden
aangeduid als: het bewerkstelligen van een verduurzaming van de buurt, het verwerven
en bedienen van stakeholders en het verwerven van duurzaamheidsmaatregelen.
Daarnaast kan uit het onderzoek geconcludeerd worden dat elk duurzame stedelijk
vernieuwingsproject het volgende algemeen stappenplan dient te volgen:
1-

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het gebied, al dan niet met C2C als
ambitieniveau voor duurzaamheid, zodat alle problemen en kansen duidelijk in
kaart worden gebracht;

2-

Procesmatige benadering voor het verduurzamen van het gebied door een bepaald
type collectieve initiatiefnemer, zodat de verduurzaming wordt uitgevoerd;

3-

Evaluatie van de verduurzaming, zodat de kennis over duurzaamheidsmaatregelen
kan worden vergroot en verspreid.

Het toepassen van C2C
Concluderend uit dit gehele afstudeeronderzoek kan op de centrale vraag het
volgende antwoord gegeven worden: ja, de C2C filosofie is in een bepaalde mate
toepasbaar om duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling in een bestaande woonwijk te
verwezenlijken en dan wel in de volgende mate:
• Als een positieve benadering om anders naar problemen te kijken en actie te
ondernemen;
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• Als een ambitieniveau in een duurzame ontwikkeling waarbij het draait om het
sluiten van alle kringlopen door een gesloten stedelijk metabolisme;
• Als een integraal analysemiddel gerelateerd aan het wetenschappelijke
onderzoeksdomein industrieel metabolisme om alle stromen in een stedelijk gebied
in kaart te brengen en het stedelijk metabolisme te leren begrijpen, en tot slot;
• Als een leidraad voor het uiteenzetten van een strategie voor het proces van het
verduurzamen van een bestaand stedelijk gebied.

6.2 Discussie
In de volgende subparagrafen wordt er een beschouwing op dit afstudeeronderzoek
gegeven. Eerst wordt de kwantitatieve analyse die in dit onderzoek is uitgevoerd
vergeleken met een gepubliceerd onderzoek naar stedelijk metabolisme. Vervolgens
worden het onderwerp, de opzet, de opbrengsten, de verwezenlijking van de
doelstelling en de beperkingen van dit onderzoek geëvalueerd.

6.2.1 Vergelijking met ander stedelijk metabolisme onderzoek
Zoals uit het onderzoek van Kennedy et al. (2007) is gebleken, ontbreekt er een
algemene standaard voor studies naar stedelijk metabolisme en is het lastig bestaande
onderzoeken met elkaar te vergelijken. Om toch een concreter beeld te kunnen vormen
van die lastige vergelijking wordt hier een poging gedaan om dit afstudeeronderzoek
met een andere stedelijk metabolisme studie te vergelijken. Hieruit kunnen wellicht
leermomenten worden gehaald voor toekomstige onderzoeken naar de aanpak van het
stedelijk metabolisme.

Voor de vergelijking is het onderzoek over Brussel, door ecologen Duvigneaud en
Denaeyer-De Smet (1997), genomen, omdat het één van de meest omvattende studies
is. Hun onderzoek is tweeledig opgezet: eerst zijn de grootse subsystemen van het
ecosysteem van Brussel in kaart gebracht gebaseerd op de mate van begroeiing. De
subsystemen die zij onderscheiden, zijn de subsystemen: landbouw, industrie, stedelijk
centrum, andere woongebieden, parken, sportcomplexen en bossen. In het tweede
gedeelte is er een overzicht gemaakt van het ecosysteem Brussel terwijl het 'in actie' is
door menselijke activiteiten. Hierbij is gekeken naar het energieverbruik, de invloed op
de plantenrijkdom, de primaire productie, de uitstoot van vervuiling en afvalproductie.
In hun conclusie doen zij, zoals Kennedy et al. het waarschijnlijk van hun hebben
overgenomen, een oproep tot meer onderzoeken naar stedelijk metabolisme en het
bepalen van een interdisciplinaire en internationale maatstaf.

Wat opvalt, is dat Duvigneaud en Denaeyer-De Smet in hun studie zich erg richten
op de begroeiing van de systemen, dit kan worden verklaard door hun achtergrond
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als ecologen. Bovendien hebben ze een gebied onderzocht met bebouwing als
onbebouwde open ruimte. Daarnaast is in hun artikel niet duidelijk uit te halen hoe ze
de observaties hebben gedaan. Ook hebben ze als eenheid voor energie kilocalorieën
(kcal) gebruikt, een warmte-eenheid en die niet gebruikelijk meer is om energie mee
aan te duiden (maar het kan zijn dat toentertijd dat gebruikelijk was). Tot slot hebben
ze het systeem speelser gemodelleerd met illustraties, zie figuur 2.9 op pagina 24. Op
die manier is het meer tot de verbeelding sprekend, maar ook minder overzichtelijk
dan een formeel MFA model. Een ander verschil is dat dit afstudeeronderzoek vooral
op de menselijke activiteiten in een stedelijk gebied concentreert en niet zo zeer op het
natuurlijk systeem. Tevens verschillen de schalen van het onderzochte systeem enorm:
een woonwijk ten opzichte van een miljoenenstad met wijde omgeving. Het tweede
gedeelte van de studie door Duvigneaud en Denaeyer-De Smet heeft het meeste
weg van dit onderzoek en toont overeenkomende thema's, zoals energieverbruik en
afvalproductie.

Uit deze vergelijking kan worden geconcludeerd dat er één standaard moet komen
voor het aanpakken van stedelijk metabolisme studies. In deze maatstaf moet in ieder
geval worden opgenomen welke thema's kwantitatief geanalyseerd moeten worden,
of de nadruk op het natuurlijk systeem in een stedelijk gebied moet liggen of juist
op het menselijk systeem en hoe het systeem gemodelleerd moet worden. Hierbij
kan worden gekeken naar de standaardisatie die in levenscyclus analyses (LCA's) is
toegepast, aangezien in een LCA net als een stedelijk metabolisme studie de impacts
van menselijke activiteiten op het milieu bepaalt.

6.2.2 Evaluatie afstudeeronderzoek
Het onderwerp C2C en duurzame stedelijke vernieuwing is zeker actueel, vanwege
de populariteit van C2C en het toenemend bewustzijn van het milieu. Daarnaast is de
milieuwinst op de korte termijn door bestaande woningen duurzaam te vernieuwen
groter dan bij het bouwen van duurzame nieuwbouwwoningen. Bovendien zijn er door
de huidige kredietcrisis veel nieuwbouwprojecten stop gezet, waardoor het beheer van
de bestaande bouw een interessant perspectief kan bieden.

Door het onderzoek als een kwantita,t ieve stedelijk metabolisme studie op te zetten,
is het niet mogelijk geweest om een standaard methode toe te passen. Dit heeft
geleid tot een proces met een exploratief karakter, maar heeft het zeker ook
interessanter en uitdagender gemaakt. Het proces heeft, mede door die zoektocht
naar mogelijke benaderingen, vele pieken en dalen gekend. Uiteindelijk kan de opzet
van dit onderzoek worden gekenmerkt door een analyse gedeelte en een kleiner
ontwerpaspect, wat in eerste instantie niet het plan was.
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Naar eigen inzicht kent dit onderzoek een aantal opbrengsten. Voor de wetenschap
is er een onderzoek gedaan op het gebied van stedelijk metabolisme, wellicht dat dit
onderzoek heeft kunnen bijdragen aan de opzet van een standaard maatstaf voor
stedelijk metabolisme studlies. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de C2C filosofie
en mogelijke benaderingswijze en oplossingsrichtingen voor duurzame stedelijke
vernieuwing. AI met al kan geconcludeerd worden dat de doelstelling is verwezenlijkt:
met dit onderzoek zijn er vier mogelijkheden gegeven van hoe de C2C filosofie
toegepast kan worden en is er meer inzicht verkregen in de problematiek rondom C2C.

Natuurlijk kent dit afstudeeronderzoek ook een aantal beperkingen:
• De nieuwheid van C2C: er is weinig literatuur over gepubliceerd en onderzoek naar
gedaan. Door de wetenschap industriële ecologie in dit onderzoek te betrekken,
is er op die manier een wetenschappelijke basis voor dit onderzoek gecreëerd,
waardoor dit onderzoek niet puur op C2C is gericht;
• Over duurzame ontwikkeling in het algemeen is veel informatie, maar er is weinig
specifieke informatie over duurzame stedelijke vernieuwing. Het aantal experts
waarmee is gesproken is ook gering;
• De opzet van de casestudy: een MFA is puur kwantitatief, terwijl duurzame
stedelijke vernieuwing juist gericht is op kwaliteit, waardoor er nog een eigen
vertaalslag is toegepast om de verschillende methodes bij elkaar te kunnen
brengen. Daarnaast is er zowel in de diepte gedoken (één specifieke case) als in
de breedte gegaan door de vele thema's en aspecten, waardoor niet alles even
uitgebreid is uitgewerkt.
• Dataverzameling: voor het verzamelen van alle data is dit onderzoek erg
afhankelijk geweest van de medewerking van a ilieriei personen en instanties of
de beschikbaarheid van informatie, hierdoor zijn er van bepaalde onderwerpen
geen data (bijvoorbeeld over het winkelcentrum of de grove mobiliteitsaannamen).
Daarnaast is het lastig geweest om al het verzameld materiaal goed te structureren
door de vele aspecten in de casestudy.
• De opzet van een systeembenadering: door bepaalde systeemgrenzen vast
te stellen, zijn er veel zaken die in de wekelijkheid zich wel afspelen buiten
beschouwing gelaten of erg versimpeld. Om een nauwkeurig beeld te kunnen geven
van het daadwerkelijke energieverbruik van een huishouden zou bijvoorbeeld
eigenlijk ook de indirecte primaire energie (de energ ie die nodig is om iets te
produceren) moeten worden meegenomen.
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6.3 Aanbevelingen
6.3.1 Prioriteiten voor de praktijk
Duurzaamheid moet een vanzelfsprekende kwaliteit worden dat men in nieuwe
ontwikkelingen wil gaan toepassen. De praktijk moet de meervoudige winst van
duurzaamheid ingaan zien. Belangrijk hierbij is dat men in duurzame ontwikkelingen,
zoals C2C, blijft investeren en ontwikkelen. Tevens moet men inzien dat
herontwikkelingen ook duurzaarm kunnen worden aangepakt en niet alleen vanuit een
economisch opzicht moet worden gehandeld.

Daarnaast is duurzaamheid een integraal probleem, er komen zoveel verschillende
aspecten bij kijken. Daarom moet ook integraal worden aangepakt. Er is veel kennis
over de verschillende aspecten van duurzaamheid verspreid, maar al die kennis
moet worden verzameld om gezamenlijk grote slagen in duurzame ontwikkeling
te kunnen slaan. Dit vraagt dus om een synergetische samenwerking waarvan alle
samenwerking partijen er beter van kunnen worden.

6.3.2 Vervolgonderzoek
Zoals de stedelijk metabolisme studies, waarnaar wordt gerefereerd in deze scriptie,
blijkt ook uit dit onderzoek dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar
stedelijk metabolisme. Door de werking van stedelijke systemen te onderzoeken is het
mogelijk om tot nieuwe benaderingen te komen voor het sluiten van de kringlopen in
dergelijke systemen. Daarnaast moet er een algemeen standaard komen voor stedelijk
metabolisme studies, dit kan alleen als er meer vergelijkbare onderzoeken worden
uitgevoerd.

Tevens dient er meer onderzoek naar de mogelijkheden van C2C op allerlei
onderzoeksgebieden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld van C2C grondstoffen tot
productieprocessen. Zodat er meer praktische toepassingen van C2C ontwikkeld kan
worden.

Daarnaast is het interessant om de beschikbare kengetallen voor energie- en
waterverbruik nader te onderzoeken en uit te breiden naar meer thema's, zoals
afvalproductie. Zodat er meer vergelijkingsmateriaal beschikbaar is voor onderzoeken
en de milieubelasting van het onderzoeksobject grondiger kan worden onderzocht en
kan worden verklaard.

Ten slotte dienen uitgevoerde duurzame ontwikkelingen geëvalueerd te worden,
zodat duurzaamheid een vanzelfsprekende kwaliteit wordt en niet gezien wordt als
geitenwollensokken bedoelingen of als iets duurs.
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